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, ESTADO DO MARANHÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BACITRI 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE 

BACURI/MA 

PROCESSO N°. 390/2012 

INQUÉRITO POLICIAL N°. 12/2012 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, 

presentado pelo órgão de execução que a esta subscreve, no uso das atribuições, 

*Pd conferidas pelo art. 129, I, da Constituição Federal, e com base no que- restou 

apurado nos autos do Inquérito Policial que instrui a presente, vem, nos termos do 

artigo 41, do Código de Processo Penal Brasileiro, oferecer 

'DENÚNCIA 

em face de 

WAGNER FERREIRA OLIVEIRA, vulgo "VAGÃO", brasileiro, 

natural de Apicum-Açu/MA, nascido aos 23/12/1989, pescador, solteiro, filho de 

Lauro Qliveira e de Leide Costa Ferreira, residente na Rua" Principal, S/N, Povoado 

liereré, no Município de Apicum-Açu-MA, pelos motivos a seguir expostos: 
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Consta do incluso Inquérto Policial que, no dia 15 de julho de 2012; 

por volta das 4h, no Povoado Itereré; Município de Apicum-Açu-MA, Termo 

Judiciário desta Comarca, o denunciado acima qualificado, com manifesto animus 

necandi, desferiu 5 (cinco) golpes com uma arma branca, tipo faca peixeira, .contra 

- a vítima Vicente Gatinho Ferreira, atingindo-lhe a região abdominal esquerda, o 

. 	ombro esquerdo, a região dorsal e a lombar esquerda, provocando a sua morte, 

conforme EXame Cadavérico de fls: 20/20-v. 

Ademais,, valendo-se do mesmo modus operandi e agindo com 

idêntico elemento subjetivo, o referido denunciado, utilizando-se do aludido 

instrumento, desferiu um golpe na perna direita da vítima Glademilson Ferreira 

Gatinho e um outro no pescoço do ofendido José Maria Costa Monteiro, causando-

lhes os.  ferimentos descritos nos Laudog de Exame de Corpo de Delito de fls. 

24/24-v e' 26/26-v, os quais, por sua natureza e sede, não levaram-nas a óbito, por 

.14, 	circunstâncias alheias à vontade do agente. 

Apurou-sé que, durante uma festa que se realizava no "Barracão do 

S.edão", localizado naquele Povoado, o denunciado deu uma garrafada na cabeça 

da vítima, tendo esta caído no chão, oportunidade em que o indiciado se 

aproveitando da situação, desferiu-lhe dois golpes de faca, mas, naquele instante, 

as agressões foram interrompidas graças à intervenção de sua companheira que o 

agarrou. No entanto, em seguida, o mesmo a empurrou e saiu correndo atrás da 

vítima, onde, alcançando-a investiu sua arma outras três vezes. 

Ademais, ainda durante a prática dos atos de execução 

supramencionadOs, a vítima ólademilson Frz;rreira Gatinho tentou impedir que o 
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indiciado prosseguisse no• seu intento criminoso, porém, o mesmo se voltou contra 

a mesma, a qual mesmo correndo, o denunciado conseguiu aleançá-la e atingi-la na 

perna direita (altura da coxa) e, somente em razão da habilidade da vítima,, onde 

pulou uma cerca e conseguiu se desvencilhar do agressor, este.  não produziu o seu 

ta, 	novo desejo, qual seja, o Ceifamento da vida da multicitada pessoa. 

No mesmo contexto, buscando também' salvaguardar a vida da vítima 

(Vicente Gatinho Ferreira), José Maria Costa Monteiro, outroísim, tentou intervir, 

porém, o mesmo lhe sucedeu, diferindo apenas o local de Sua lesão, qual seja, o 

seu pescoço. Ressalta-se, todavia, que esta agressão, se deU à traição. 

, Constata-se, destarte, que o motivo ensejador destes fatos criminosos 

deve ser considerado fútil, visto que, o comportamento das vítimas é tritalmente 

desproporcional à atitude tomada pelo acusado. 

Por. mino lado, comprovou-se também que o denunciado se valeu de 

recufso que impediu ou dificultou a possibilidade de defesa das vítimas. • 

No mais: demonstra-se que o denunciado é pessoa penalmente capaz e 

praticou a referida conduta em circunstância em que lhe era possível e exigível agir 

de forma diversa, não restando justificados o seu comportamento. 

Assim, é indiscutível que a materialidade delitiva, encanta-se 

cabalmente demonstrada às fls. 20/20-v (Exante Cadavérico) e 23/26-v (Exames de 

Corpo de Delito), bem como, resta :comprovada a presença de fortes indícios de 

sua autoria, consoante os testemunhos colhidos no-transcorrer do caderno policial. 

"2012 —Ano Internacional das Cooperativas" 



ESTADO DO MARANHÃO 
MINISTÉRIO PUBLICO 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BACURI 

Por fim, ao assim proceder. u denunciado incorreu. na  prática dos 

crimes previstos no artigo 121, § 2°, incisos II e IV efart. 121, § 2°, iricisos II e IV, 

cic artigo.  14, II (duã vezes), todos cio-  Código Penal 'Brasileiro (homicídio 

quslificado e homicídio qualificado tentado - duas vezes). 

rt-N 
, 	• ANTE AO EXPOSTO, o Ministério Público denuncia  a VosSa 

Excelência WAGNER FERREIRA OLIVEIRA, vulgo "VAGÃO" corno incurso 

nas sanções do art. 121, § 2°-, incisos LIe '1\7 e/art. 121, § 2°, incisos 	e IV,1c/c 

artigo 14, II - duas vezes - (motivo fútil e recurso que dificulte a defesa do 

ofendido), todos do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71, do CP), razão 

pela qual requer seja a presente recebida e autuada, e, em seguida, seja instaurado 

o procedimento previsto, para os Crimes dolosos contra a vida, bem como seja 

determinada 'a citaçãO é notificação do denunciado para responder aos termos 

desta, e acompanhá-la até a deciáão de pronúncia para, ao final, se ver julgado 

perante o ínclito Tribunal do Júri, sem prejuízo da notificaçãc; clas testemunhas 

abaixo arroladas para oportuna oitiva. 

13acuri-MA, aos 14 de agosto de 2012. 
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ROL DE TESTEMUNHAS: 

, 
1 - Glademilson Ferreira Gatinho, vulgo X-iADE" (vitima), qualificado à fi. 21; 

2 - José Mar¡a Costa lvIonteirO, vulgo "lVfiNGAU".(vitima),,qualificado à ff. 22; 

3 - Luis Mano Silva, vulgo "RIXA", qualificado à fl. 27; 

, 4 - LauraZete, citada no depoimento de fl. 22; 

5 - Maria Cristina Gomes de Oliveira, qualificada à fl. 07; 

6 - Valdecy Pereira JuniOr, qualificado àfi. 06; e 

7 - Antonio Liberato da Silva, qualifiCado à fl. 04. 

Local e data supra. 
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AUTUAÇÃO 

Aos  06 7-actre ( 14) 	 dias do mês de  3.0/., ND 10?) 	do 
ano 	O e- 1;2014, ¡vivi- eix>c- ( 	,nesta cidade 
de 15(41-P-Drvirm?p 	Estado do Maranhão 
em meu cartório, 
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que adiante segue (m), e para cosntar eu,  3 k(-  5-c.)/t; C--£0,16<(1/14-n/Pc-e-7  
CÁ) IV W15, , escrivão(ã), lavrei este termo. 
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DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE APICIWAÇU/MA 
Rua 07 de Setembro, s/n, bairro afittrix,CEP 65775-000 - Apletmi-Aettli Tel.: 08) 3353-12'72 

TERMO DE NOMEAÇÃO E COMPROMISSO DE ESCRIVÃO AD-I-IOC 

Aos: 17/07/2012, nesta cidade de Apicum-Açu - MA, na Delegacia: de 
Polida, onde presente se encontrava a Delegado: SEBASTIÃO PORFIRIO DA 
ANUNCIAÇÃO, ai compareceu o Senhor: Jackson Comes Mendes Cunha, que 
.nomeado e notificado escrivão ad-hoc, pela Autoridade, a qual deferiu o 
compromisso legal de bem e fielmente desempenhar o encargo, 9 qual foi 
hicOntinente aceito o compromisso prometeu fielmente cumpri-lo. Do que, para 
constar, mandou a Autoridade que se lavrasse o presente termo, que vai 
devidamente assinado por ambos. Eu, Jackson Gomes Mendes Cunha, Escrivão •ad- 
hoc, que digitei e subscrevo. 



.tatA 
ackson Gon es kendeS Cunha, 

Escrivaub-hoc. 

,.;curè,,,,, ESTADO DO MARANHÃO de  SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA,All CA -'? 
POLÍCIA CIVIL 	

iti; 
-,..../ 	 ÇDELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE 	IWA U/MA APIGe 

Rua 07 de Setembro s/o, bairro Matriz, CEP 65275-000 - Apicum-Astle. Ti L: (08),M31272 

R E C E B I Ni E N ‘0\;:,,w, i2ilor  

17/07/2012, neSta cidade de Apicum-Átn—MA., na Delegacia dOe 
o AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, e para constar, lavro o 
. Eu, Jackson Gomes Mendes Cunha, Escrivão Acl-hoc, que digitei e 

subscrevo. 

Jackson G Me • Mendes Cunha, 
Esc iv-o Ad-hoc. 

CERTIDÃO 

CERTIFICO, que em cumprimento o AUTO DE PRISÃO EM :FLAGRANTE, 
haver intimado o indiciado e as testemunhas. Do que, para constar, dou fé. Eu, 
Jackson Gomes Mende Cunha, ESCrivãci ad-hoc, 5fte dignei e subscrevo. 

Aos: 
Policia, recebi 
presente termo 

DATA 

Aos: 17/07/2012, nesta cidade de Apicurn-Açu - MA, na Delegacia_ de 
Policia, RECEBI estes autos com o despacho supra. Do que, para constar, lavro este 
termb. Eu, Jackson Gol .s Mendes Cunha, Escrivão d-hoc, que cligitej e assino. 

aio  
k. 	Jackson Gomes Ilendes Cunha, c. 	\, 

Escrivao_Aa-hoc. 
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): 

il 	,',1 	._. tV 

Às 08:00 horas do dia DEZESSETy:66., nfes'i de „JULHO cIP .• . 

ano de DOIS E DOZE, na Sede desta Delegacia de Policia 
1,>) 	no Estado do Maranhão, onde achava presente o Dr ..:SE;BABli4NO: id)PRÉRIO, 

DA ANUNCIAÇÃO, Delegado de Polícia Civil, respedeiido'Reib épOie,r-IF',0,' , 

desta Delegacia de Polícia, comigo, JACKSON GOMES MEIMOESIGUNity 
CUNHA, brasileiro, solteiro, Funcionário Público Muhici01, escrivã :c; ji-hck; 
ao final assinado, nomeado pela autoridade para funcionar neste fl.agOnte e 
atos posteriores do inquérito, a quem a rriesrinaeaptpflicla .4! , ;deferii 

compromisso legal de bem e fielmente servir,.;:itrOitarhehÈe • álceiro, 4.i' ' 

compareceu na qualidade de CONDUTOR: ANTiONIO ; 1:IBEFLÀT9: :DA , 
SILVA, sem impedimentos legais, aos costumes nada declarou, côncliddndb. • 

preso em flagrante: VAGNER FERREIRA OLIVEIRÀ; Niàleia rVAGÃO:%:P.dr 
ter sido flagrado cometendo o crime de HOrtliÇI90, OhtfialMCENTE ! 1: 

GATINHO FERREIRA, motivo pelo qual recebeu voz dei:prWberrivflO-On1ip.„ H 
e foi conduzido a esta Delegacia de Polícia para forrnajkzaW:,:do•NIg'ráde. 
Convicta a Autoridade da existência de estado fi.agrábcial;:c.detê&n'ihó.if;a - 
lavratura da peça, depois de determinada a incojeunfcabilidadeVéhtr'e:: as 

Cti 	
testemunhas. A seguir passou aautoridade ...a Jri:Hi;rir 'i oa :!»É01.11DOT4513.:: .; 
ANTONIO LIBERATO DA SILVA,  brasileiro, r,riá:Fai-,jherp$e;,  f,;['gC:PI1  : •: l• 
natural de Caxias/MA, nascido em 11/05/1966, portado _ dg ke: Ot::,P., 
MA, filho de Dona Francisca Liberato da Silva, residepté:ie:  domiciliado : 0:Étpl:a ; 
do Vassoural(Conjunto do Incra), s/n° - Novo fkiptC .0:m-,Açu.nãt4i'clal  ide::0 
Apicum-Açu/MA, sabendo ler e escrever. Apó : W); iê1opipr,O.if9kçaidA:.:Pe)ã 
autoridade, bem como alertado para as conseq00:piádgYeri):n4 Pg,;:fãilS:41.,.; 
inquirido, RESPONDEU QUE: no dia 15/0722:02ÁtPdr;Â:4;491 ,É;Or:et. • 
encontrava-se de plantão nesta Delegacia de Po110,.cji_iaPI,ció,:rééebeiii:Lib if.i ., . 
telefonema anônimo dando conta que teria acabackderatóriteern:p:r1in#1;  ; 
de homicídio no POVOADO ITERERÉ, ZONA ;RURO:j.'desk.CriticjêslidN.fre,.:  . 
Apicum-Açu/MA, tendo como vítima o senhor .0nhátd,b Éio'CVig Olgill'a:ip . • , 
autor do fato conhecido por VAGÃO, o qual teria 00'00 -/ÁtittiáÃôrri .. : 
facadas; QUE, formou uma guarnição cc-_,ièn:. * 	0•.'eM:'::: 	È 'N''r: id: 

,,,-- 	. ii • 

DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE APICUM-A9WMA': ' 
Rua 07 de Setembro, s/n, Bairro Matriz em Aplcum-Açufeel.; (.985'ááSà ,1272 

Ga 	,..e• • IVirk. 	• 

Wz).  

Após, voltem-me concluSós; 

Apicum-Açu, 17 de JULHO cle .; I 

Dr. SEBASTIÃO PORFÍRIO DA ANUNQ*ÇÃO;  
Delegado de Polícia Civje: 	'E 1 ' 



, ESTADO DO MARANHÃO 
"91 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 	..,: r, I I  ...- 

POLÍCIA CIVIL 	 , „ 	li:  
DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE APICUM-AÇO/MA1 r 1 	, ç ,i: 

%,.." 

	

	
....:,. 	.; 	. 

Rua 07 de Setembro, s/n, Bairro Matriz em Apicum-Açu, Tel.; (90 •Ni.352f1.274. . 
1 	L   

imediatamente se deslocaram até o POVOADO •  ITEkERÉ,,-  encontrado - ti : • 
senhor conhecido por VICENTE no meio da rua Ffr:incilpal d4;  brkçdÉ, ri E  s 
proximidades do barracão do SEDÃO, a qual teria aCneeid:o i.irti I fe 
dançante; QUE, constatou que o senhor VICENTÉ:, tiha: reCebidõ 'cliM o 
facadas: UMA FACADA NA COSTA DO LADO DIREITO.; UMAI;;FACAPA . NA 
ALTURA DA COSTELA DO LADO DIREITO, UMA FACADA NO PESCOO NA 
ALTURA DA NUCA E A ULTIMA FACADA NO TORAX &iA ALTURA. DO!UMBKSO : 
e VAGÃO teria feito mais uma vítima no local, dando :qm Ctirtp 010 MCalip i i 
senhor conhecido por JOSÉ MARIA; QUE, a vitima ;fale:cai naquele ! dcal !e 
quando saíram da cidade de Apicum-Açu, já teria acibnado a arntiOnda-clp 

	

município para buscar o corpo; QUE, fizeram várias diligência OarKtapturar, 	. 
o elemento conhecido por VAGÃO, mas não obtiveraM ê'Xito; QpEli pcift volta 
das das 17:00 horas, receberam informações através.de“. pdpulare COe- VAGÃO E E 

"IN 

	

	
estava na residência do senhor conhecido por iv0121M:AD'A..;::  l'Oca!lizaçie rib 
POVOADO ITERERÉ, onde se deslocaram até o locai;, ericántrado no quintal 
da residência a companheira de VAGÃO a senhora, cPEnheCida ppr 1l1 /41A11j14, 
CRISTINA, a qual confessou que estava ali naquele:Iodai para 'pe; :enContilr 
com VAGAO, mas o mesmo não teria indo para aqii.je ldcal; i ppqincit41.11.:  
a senhora MARIA CRISTINA para prestar depoimento nesta pelébAO: de 
Policia; QUE, intensificaram as diligências para capfuraryAGÃO:kqUeir diãi 
16/07/2012, por volta das 22:00 horas, receberam7infiàrmações era:: és. q 
populares que o elemento VAGÃO estava se foragidO n4 raheb0 eiCihift 
DE ANTONIO SILVA, lácalizado no POVOADO ITERE4É, Onda:st 040 ia 
até o local, indo em perseguição de VAGÃO, encontrandb à rnesápi rid, .iiielq 4 
do caminho; QUE, VAGÃO se entregou sem ofereCet reSistência Eirki qUal tpEl t 
identificado, chama-se VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, yUlgd `'‘kAG , 01; onClig E  
foi dado voz de prisão para o mesmo e posteriorrnênte'fof_COddti aMIM 
Delegada de Policia, sendo apresentado para Aut'Prid4le :popi4 isprial; 
autuado em flagrante delito. E nada mais disse e nern In 'e foi pergánt406::.!4: 

e 	
,  

• 
" 	" 	;.‘ 	• ti 1 (..;".11.11,, 1  , 

Lr- 	4 .,  

'111 3-1 	i lii•S'• i 
i 	.1  1.:1 15! 1::ilil 	1 	I : 

. 	.7 	, t1; ri: 	::i';:k • ! 	; :„ ft 

, 

	

. 	. 
1 	. 
	h : 'f.}.   

	

:: it:^, i.:' 	
' 	1 	•:: 	:ii 	! 	i 	y .11'. 	, 

' .,... (.4 

¡:; 
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AUTORIDADE: 

CONDUTOR: 

ESCRIVÃO: 

,; 
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DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE APICUM-AM/ MA k:  
N.,

c.,,,,,j  
3 Rua 07 de Setembro, s/n, Bairro Matriz em Apicum-Açe ClIel.; (98):005.-.1272 	il  

5,5. 	
. . . , 

1 	 • 	:, 	 ; 

AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE:.- 2:12.artei;:.Ii i  

A seguir passou a autoridade policial a inquirir a la TESTEMUNHA:  

VALDECY PEREIRA JUNIOR,  brasileiro, maranhense; Sci PM, riánraPfde :t j 
Vitória do Mearim/MA, nascido em 12/08/1982, portador do Rç.: 15.2,52-•  

PM-MA, filho de Valdecy Pereira e de Dona Maria da ,Conceiçád'Abrep 
Pereira, residente e domiciliado à Rua 07 de Setembro, s/n, Bairro Matriz " I 
nesta cidade de Apicum-Açu-MA, sabendo ler e escrever, ; que pró:meteu 

dizer a verdade do que soubesse e lhe fosse'Perqiirtado.iÃos costumes , 
disse nada, e às perguntas RESPONDEU QUE: confirmou toda operadd ' 
feita para prender o elemento VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, vúlgó ; 
"VAGÃO", o qual praticou crime de homicídio contra o senhor. conhecido E 
por VICENTE. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado ,E 

i 
..; 

AUTORIDADE:  (6\  h 

la  TESTEMUNHA: 	Ai  

ESCRIVÃO:  c?al5)U0121- 	, P1/1 -  

r) 
: 	' 	. 	•••' 

;; 	-; 
; 	•. 	 •1 	; 

: 	. • 	 ',I I 	it.». 
" 	 • 	 ; 

i 	••• 

II.' 
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DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE APICUM-AC,DIMA'. ' ,. , i :01 ;,D 	 ! : 
Rua 07 de Setembro, s/n, Bairro Matriz em Apicum-A-µdel.; (98)335124" 18 ,; 

.:  .. 	1  
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AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTÉ:iggr 'arte  

1 

A seguir passou a autoridade policial a inquirir a .2a; TátEMÜNHÁ: 

MARIA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA,:  brúileirO, 

	

solteira, dona de casa, natural de Turiaçu/MA,: Corii 	áfios'l!'di!idáLke, 	'•! 
nascido aos: 25/01/1987, sem portar documentos; filha dei.JOseSigueedie.. ;  
Oliveira e de Dona Maria Luiza Gomes, residente e donteiliada.! à Rua 
Principal, s/n°, Zona Rural - Povoado Itereté • em Aiiieum-A4U/MA, • 
sabendo ler e escrever, que prometeu dizer a ;verdade 'Po!  quelsoUbesse. .,, 

e lhe fosse perguntado. Aos costumes disse;..ria.da ri e' 4s ';perbuntas 

RESPONDEU QUE: no 15/07/2012, por Voita- dás 10400'..:hor0, 
encontrava-se em uma festa dançante no barracão do SÉDÃO, locálizadp 
no POVOADO ITERERÉ, ZONA RURAL deste munic¡pio, ju.  n:tamnte;.com p ;• 
seu companheiro VAGNER FERREIRA OLIVEIRÀ;LcOtheéidgtp ór-  YÂAÃO, • 
ingerindo bebida alcoólica, quando dissera para ;. \bAÃO cjus go. Ipt0aele''' 
dançar, onde VAGÃO com ciúmes não queria deixá:la"dariçaQUE; b'tio 
VAGÃO conhecido por COTO dissera para vAG -0 deixá-104.11t;arL QUE,. 
quando estava dançando sozinha, inesperadamente' YAGAia de;jpoéke: de 
urna faca média passou por mim e deu uma facada no Seilifor'''êdribeeido 
por VICENTE, onde VAGÃO saiu correndo dO:local, tVálan'idothrukO 
ignorado; QUE, após a confusão foi para residèficid :da iitáTp OlêV4d.:A.Q 
encontrando com o mesmo no quintal da residência .0-fai'uál:P9,0:•ali 
existente; QUE, perguntou para VAGÃO por que MotiVosi:teWá egtgi4dP 
VICENTE, onde VAGÃO respondeu que anteriorniente!VICENTE?:terAãO', 
uma garrafada em sua cabeça, por esse motivo teria •daeleiiã's fáédd'áenï 
VICENTE; QUE, combinaram de se encontrar :tiáVVesideiliicía 

	

conhecido por MURRADA para de lá fugirem; QUE;: 	x-joka-rcION:ob 
horas, foi para residência de MURRADA ficando .no:;4V.int'aly1 à0SYiCilOor • 

VAGÃO, o qual não apareceu no local e postcuormnLe 4i.ákkécOfaispibti'clài :•• • 
onde tentou correr para não ser presa; QUE, á pol:i.éia,  lhe ip-dildiWiliâá' 
Delegacia de policia para prestar esclareciment .,...:.[E. .;,:. na'ME.i-ri  ' 

nem lhe foi pergunta o. 

AUTORIDADE: 

2' TESTEMUNHA: 

ESCRIVÃO:  d t"di4.014 	.tth 



ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 	Ce: 
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e..' 	ij:  

AUTO DE PRISÃO EM FLAGRA‘NTE-ita,›Parte 
; 1111fik'w:f#'1111': I iK.  .: ; 1 : 

	

A seguir passou a autoridade a inquirir o idONDUZIDO:iAG 	1 

FERREIRA OLIVEIRA, vulgo "VAGÃO",  liti0HilibirO,I knati.ánlieril k 'I : j, 

solteiro, pescador, natural de Apicum-Açu/MK, ;deifá 23 an:osi.de idá 'é:2 : 

nascido em 24/12/1989, cor parda, saber ler e é,seilévérdliiiihoicleliÁ iro: 

Oliveira e de Dona Leide Costa Ferreira, residen'tél€ dOrOiáilitáboHá'' ?dia' . 

Principal, sírio, Zona Rural - Povoado Iteréré ::{esteiHijni.friiçíplip., li'é: 

Apicum-Açu/MA, ciente das garantias constitliCliOrliais,', iiil,u4é1i,a 01 , 

permanecer calado e somente falar em Juízo, inquiiricici'p'era Autoridagié ,. 

Policial RESPONDEU QUE: no dia 15/07/201:2, : p0, v,OM., d,a,... 
04h0Omin, encontrava-se na festa dançante:nd brracáiii d4:SEbAbo,. 
localizado no POVOADO ITERERÉ, ZONA RURAL-i'desÈe,viffii, iiinilciiiiiibMiiii 

Apicum-Açu/MA, ingerindo bebida, juntamente'. :tOrfn suaçon3phé Fà! ii 

MARIA CRISTINA, quando a mesma saiu para.ii-  até:  a cm'ébla lidó -5,0 tiO , 

COTO, quando VICENTE passou a mão na buhicia dê.  L..1'1'o,ripatihe i0 
CRISTINA, onde foi até a mesa de VICENTE •paral.:Árgliihi ta,r,HoOr cirtié: 

motivos o mesmo passou a mão na bunda de sua cÉnO :c5ptii,:eillai; 00g,i,api i.. 

que VICENE pegou uma garrafa de cerveja e deii:árát a

•  

	

	galáfaOiérri:4.11: 111'' 
cabeça, chamando de corno; QUE, neste mornerite»puXoWiuri:facal• Ooi ' 

cós da bermuda e deu mais de uma facada em ;VICENTE0n0p.fáli pra 

ao ao encontro do seu tio COT& sendo que MINOSdé ipose,!d,:iyi t.i. ia 

outra garrafa de cerveja, deu uma garrafada1::'01;i40;icigie0,:,,i,:.O'Fali 

que deu uma facada no pescoço de MINGAU e;.saiiiii,cót-réOdoSirita r :a1.;;i, i  

residência e posteriormente foi para as terras d& sehooriii-réaildo,Sit: ' • 

ANTONIO SILVA ficando naquele local escondido érj:-.i urh,iptithO./17Q11,1fr",: 

no dia 16/07/2012, por volta das 23:00 horaS,i.sairO;doirSnChO...0,4k •H 

em um lago tomar banho, quando encontrou a !polpa no  
,i id • 

recebeu voz de prisão em flagrante delitd. é :.pi ,Icadtigi0„,1'' 

	

, 	I r ti 

Delegacia de Policia e apresentado para Autorildadei,,COHOlétOté‘i;.  

não sabe o local onde deixou a faca do crinie;,;QUÉ; riiitiM if,21,, Áile.s90 
nem processado. E nada mais disse e nem Ihé,foiipegketidd.ii:Licibiié : 
achado conforme vai devidamente assinado. ;pelo! ,córCitci;14 p‘ „.1  

	

testemunhas, pelo conduzido, e por mim, es'CrOo dUe Oj.i4gi,e•iii; 	ii „pi, 	 . 4iii- 	l',' 

	

AUTORIDADE: 	( 	 ,__J .2..p. 	
ir 

".., 	- 	..... ,, 	,, 	?-11:i 	i, .,, 

CONDUZIDO;  (Ai ri ilik20.-  t..11  fli 

t: 	lb.; 	 c.. , , 	,• jf: ti t  
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ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLIC». ' 
POLICIA CIVIL  

DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE APICUMOnU/MA  
Rua 07 de Setembro, s/n, Bairro Matriz em Apicuçu, Tel.; (98) 35,3-."1272 
	 lai_ 	miu - ,' •  • ' 	?  

N. 

Oficio No 072/2012 

Apicum-Açu/MA, 17 cie "ulhO. de 2012.. 

Senhor Juiz, 

Comunico a Vossa Excelência a ;prisão erh" 

flagrante de WAGNER FERREIRA OLIVEIRA, ^y0,1gc; "yAç:Ap"; por , 
prática de crime previsto nas penas do Art. 121, § 2°, Incisos II e 
IV do Código Penal Brasileiro. Informo que o CondUzido:encontrase 
preso na Delegacia de Policia de Apicum-Açuk14, à disposição 
da Justiça. 

Outrossim, encaminho anexo, cópia do Auto dê PriSão 
em flagrante e demais peças que se fazem necessárias, para apreciação.1 
de Vossa Excelência. 

Respeitosamente, 

Sebastião Porfirio da Anundiaçãc5 
Delegado de Policia Civil 

Ao Senhor Doutor 
Juiz de Direito da Comarca de Bacuri/MA 



Atenciosamente, 

Sebastião Porfirio da Anunciaç 
Delegado de Policia Civil 

Ao Senhor Doutor 
Promotor de Justiça da Comarca Bacuri/MA 

ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA-Ir': 

POLICIA CIVIL 
DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE APICUM4ACU/MA 	: 
Rua 07 de Setembro, s/n, Bairro Matriz em Apicunrnb, Tel.; (0R).5353-1› : 

.p 

Oficio No 073/2012 

Apicum-Açu/MA' 

Senhor Promotor de Justiçar; 

Comunico a Vossa Senhoria,: prisào.em,ftagkante 

de WAGNER FERREIRA OLIVEIRA, vulgo "VAGÃO", por,: prátiqa 

crime previsto nas penas do Art. 121, § 2°,'InIcisos II ielIV:,clo ;Cá' o:  

Penal Brasileiro. Informo que o conduzido encOntráráe;,preSo na] 
Delegacia de Polícia de Apicum-Açu/MA, à dlisPosiçãO da l Juétiçà . 

Outrossim, encaminho anexo„ cçlpia-,dp Auto. 	prisr;  I 

em flagrante e demais peças que se fazem necessárias, plpya áprécíapcill' 

de Vossa Senhoria.
I ; 	; 	 .;, . 	[. 	 i; 



Cornann rt•ZirrItirIA , 

.. ESTADO DO MARANHÃO 
11'nicift -, 1'

s
1 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

POLÍCIA CIVIL 	 ir  _ '",0_ 
DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE APICUM-AÇ [MA . 
Rua 07 de Setembro, s/n, Bairro Matriz em Apicum-Açu, e7=4; (9,8) 3353-,1272  

TERMO DE COMUNIdAÇÃ  

Senhor(a) MARIA CRISTINA 'GOMES DE c!,!_wgIRA,,,, 

comunicamos a Vossa Senhoria que VAGNER 'FIERrREIRA OLIVEIRA, 

vulgo "VAGÃO", encontra-se preso na Delegada de POlítia d'e}Àdici4h-
Açu em virtude do mesmo ter sido preso e autuado•enl 'Iagrante,delgo , 
por prática de crime previsto nas penas do Art..1.fl, § à°, Incisos11 
e IV do Código Penal Brasileiro(HOMICÍDIO QUALIFICADO). 

Apicum-Açu lide julho. de 2912. 

((cli\c  JI))  
Sebastião Porfirio da,AnüncáçãO 

Delegado de polícia Civil 

rr. I 

Recebi a CorhônicaçãoierpaZ/Q7/201;2. , 

rl-r1 Cove Ok 	Dr1 /4 	 : 

Ao(À) Senhor(a) 
Maria Cristina Gomes de Oliveira 
Rua Principal, s/n, Zona Rural - Povoado Iterereft' 
Apicum-Açu /MA 



Jackson Gol 	lei-ides Cunha, 
d-hoc. 

ESTADO DO MARANHÃO . 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PU131:1GX-:‘, 

POLÍCIA CIVIL 
 

_LkiP" 	et  
DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE APICuNtrAÇU/MA 
Rua 07 cie Setembro, s/n, bairro Matriz, Cri' 6527S000 - Aplcum-Ad4 "Uri,: (98) 3353-1272 VS 	

eS%; 

JUNTADA 

Aos: 17/07/2012, nesta cidade de Apicunt-Açu - MA, na Delegacia de 
Policia, junto a estes autos, os Termos de• Depoimentos do Condutor: António 
Liberato da Silva, 3° Sgt.PM, da Primeira Testemunha:VALDECY PEREIRA JUNIOR, 
SD. PM e a Segunda Testemunha: MARIA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA, 
companheira do indiciado, no Auto de Prisão em Flagrante e em seguida a prisão 
do acusado em tela foi comunicado ao Meritíssimo Juiz da Comarca u de 

Bacuri/MA, ao Sr° Promotor de Justiça de Bacuri/MA e aos familiares dos mesMos. 
Do que, para constar, lavro este termo. Eu, Jackson Gomes Mendes Cunha, 
Escrivão Ad-hoc, que digitei e assino'. 
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O Dr Sebastião Porfirio da Abuntiação,/  fà'A;gãbeiii-a' : 

VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, vulgo "VAGÃO", qUe Se ácIfiaipfeSp, :: 1  

em flagrante e está sendo processado na forma da lei,.14:oW Jr)-0.irá,q; .11 ' 

nas penas do Art. 121, § 2°, Incisos 11'4 X\siçi ,p,AdiWni!eri'llialLi:i;  

C 	
Brasileiro, tendo sido lavrado o respectivo aiutá,; .há quát det-TI,tAler*::' 1, 1 i 

como seus acusadores o Condutor ANTONIO LIBERATO! IDA: SILVA: e,  1 

as Testemunhas VALDECY PEREIRA JUNIOR e MARIA CRISTINA .; 

GOMES DE OLIVEIRA,  para sua ciência, mahdouli dar-lhe 4 :131:4eNe; 
1 NOTA DE CULPA, passada nesta Delegacia de Psiili'piaidejiA0,inOrili.-A0iji +1,4 

Estado do Maranhão, aos DEZESSETE dias dá mêS de 3,01119:9 al'nqi.l,1 

DOIS MIL e DOZE. Eu, Jackson Gomes Mendes'Çunha;;Ecdivao 
- 	: 	I,  

Hoc que lavrei e assino. 	 : i , 
I. 	. 	ii 	. 	i 

	

i 	,  

i 	I; 	r• 	i" !P IL.  

AUTORIDADE. 

ESCRIVÃO... 

ESTADO DO MARANHÃO 
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Rua 07 de Setembro, s/n, Bairro Matriz em Apicum-Açul", (96) 335.3i).+274.V.0: 
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ESTADO DO MARANHÃO . 	1 ;—; 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA¡:".3'S : 
POLÍCIA CIVIL 	 49, 	9. 01.5N 

DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE APICUWAOU/MA  
Rua 07 de Setembro, s/n, Bairro Matriz em Apicum f  4117 Tel.; (98)á353712:72 

NOTA DE CIÊNCIA D 52Galft  
CONSTITUCIONAIS  

o 	Dele9ado ride :r ,Políci* 
SEBASTIAO ' 
ANUNCIAÇÃO. 	; ; 

I: 

; 	: ;: 

A, VAGNER FERREIRA OLIVEtRASurg 

	

I: 	O 

preso em flagrante delito pelo Sr. ANTONIOÃIBÉRAT.O, 	,i'• 

pelo crime previsto no Art. 121, § 2°, Inc.iSOs II 'é IV é.10 1,'C'OdãO 

Penal Brasileiro, que lhe são assegurados os,4eáuintes direitõs: 

! irc 
o respeito à sua integridade física e moral;,  

o de permanecer calado, sendo-lhe assegutrda AOsistência' da fati-niliia 

e de advogado; 	
1 ; 	! 	I 	• ; 	; 1:4  

	

;!. 	,..; 
C) a comunicação desta prisão à sua familia 	;p essoaou:e.p 	por stir ingicacla, • 

. 	• ;; 	• •:;1' 
e 	 ;i: 	 1 ., • : 	i; 

d) a identificação dos responsáveis por seu interrbgatóricObliêiál ,  
. 	; 

Dada e passada nesta cidade de Apicum-4uVivl.  A, ads :DSESSE, 

dias do mês de JULHO do ano de DOIS MIL :é DOZE. 	' 

FAZ SABER 

4:1 4. 	'•;; 

4 ' báegad6 

1.• , 
.; 	 • 

CIENTE — 
Às 09:05 horas do dia 17 de julho de 201; ,,iredebiNo.ta;CleiCikpci3;.,  

das Garantias Constitucionais. 	
: t• •••.• 	4-  • 

- 	• Hl 

; 



, 

Ccm,irc.a 4e entundillicç  

• 

4m.g.  311h MIt.4„ - 	c4 ,h:;t21.-,4,0'.  Perito: 

Perito: 

Escrivão Ad-hoc: st, 

GOVERNO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA 

SUPERINTENDÊNCIA DE POLICIA CIVIL DO INTERIOR 
DELEGACIA DE POLÍCIA DE APICUM - AÇU/MA 

TERMO DE COMPROMISSO DE PERITOS AD-110C 

Aos: ri/o "1/ 1a), nesta cidade de Apicum — Açu, na Delegacia 

de Policia, onde •  presente se encontrava o Delegado de Polícia Civil: 

eU,G-1--..r;Pit.)  %RC/W.7u VA Atuam c,,T41/4,45-4s,  , comigo Escrivão Ad-hoc, ao , 

final nomeado, compareceram os Senhores  k3bc), Biuslit;u4-21) geceui- '90 (2c3,I112?E:t\  
e 	 , ambos prestando serviço no Centro de 

Saúde Nossa Senhora de Fátima na cidade de Apicum Açu/MA, os quais forain 

nomeados peritos Ad-hoc, pela Autoridade para procederem ao EXAME DE 

CORPO DE DELITO ( 	eis p„,,„),,, 	), na vítima: 

gnut FeMium» t atin  
seguida `foi — lhes deferidos o compromisso legal e fielmente desempenharem: o 

encargo, descrevendo com a verdade encôtitrarem, descobrirem e observarem. 

Corno os perito á nomeados aceitarem o encargo a Autoridade mandou que levasse o 

presente termo, que vai assinado por todos. Eu, Jackson Gomes Mendes Cunha, 

Escrivão Ad-hoc, que digitei e assino. 

em 

.Autoridade: 



  

::a; cá •Je SW.:1(1ili,A 

As, 

     

ESTADO DO MARANHÃO 
DELEGACIA GERAL 
INSTITUTO MÉDICO LEGAL 

CORPO DE DELITO 
LESÃO CORPORAL — A 

Relatório 	co 	 /e/oÁzi-  ice; /9-2!  

ao-4-42, 	 n7-.  • ÀS" 'CL C54":n2 

"te ,C,7491,150 AL;  

/1/07/4z,  
MilITIO 
-  

(9r,ífuviu-• 
5519  

1 — Se há ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente? ilfc 

2 	Qual instrumento ou meio que. produziu a ofensa?  4.41.u.  

3 — Se foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou 

tortura, ou outro meio insidioso ou cruel? (resposta especificada)  /4d-
"eco-r..26 



r-L$ 	 C4' c:ffic' 	Or.Tahí 
mnAGsw 

4 — Se resultou incapacidade. para ocupações habituais por mais de 

trinta dias? 

5 — Se resultou perigo de• vida? Afoki 

 

raultalNdelincle peFaanepte.,9p.s...perda\  ou inutilização do 

---'s-mattfsentidotisfiii4o?-(respz'Osta espedifÂitla) 	 

'ç•',• 	4-v-2; 	 sSt.\ 	Là\ ••—. 	 . 

7 — Se resultou incapacidade permanente para o trabalho ou 

Cs.Mtertshilade incaurly.el 	J;;s:leformidade permanente? (resposta 

especificada)  Air.J.€3  

Apicum-Açu-MA,,  /7  de 	 de 2012. 

:01 
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REGISTRO CIVIL 

BACURI-MA, 12 	de NOVEMBRO 	de 2009. 

CIAL • 
rinwira 

goiloges 

OCA ÉlÁG
IA  

Lge41 

' OlivekidaSÀle 
Tabelião 

Nábrega da Silva 
'Substituta 
rivánia Pinto 
.Sebstituts 

Comar.:(1 de feeturOMA 

S._212% 

	

4 1.41:V 	 I 
s'lt: 	-ikr. 
jták:16 Q0S.é 	iv 	Liá."Sii..,;;; 

Tabelião 
Caniia Nooregada Silvá 

Sebstiártu 
Pouriván,la Pirrto 

Suinv;iitits 
Baduri - Maranhão 

ESTADO DO MARANHÃO 

COMARCA DE BACURI 

MUNICÍPIO DE BACUR1 

DISTRITO DEBACURI 

ffenza-Yed.d Migenzika crten 
Titular 

a— ft.  ~ar. sia-crang 
Substituta 

CERTIDÃO DE CASAMENTO 

CERTIFICO que, sob o n.° 2.427, às folhas 084 	do Livro B-09 	de registra de 
casamento, verifiquei constar que no dia trinta de Janeiro de mil novecentos e noventa e três 
( 30.01.1993 ) foi feito o casamento de VICENTE GATINHO FERREIRA com Mmineide 
Borges . Contraído perante o (a) Juiz(a), Manoel Hermenegildo pereira Gomes e as 
testemunhas que são: Evaristo Ferreira Lopes Neto, José Joaquim Pires, Maria da Gloria 
Asevèdo e Maria Benedita Ferreira Lopes. 

Ele nascido no povoado Remi 	é-BACURI-MA. 
aos vinte e dois (22) dias de Janeiro 	 de 1957 	 , profissão: 
p&cador, domiciliado e residente no povoado de Itereré-BACUR1-MA. Filho de: Raimundo 
Costa Ferreira e Dona: Vitória Gatinho Ferreira. 

Ela nascida no povoado Tucunzal-BACURI-MA. 
Aos doze (12) 'dias de Dezembro 	  de 1966 	 

Serviços domésticos, domiciliado e residente no povoado Itereré-Bacuri-MA. 
Filflade: *********** e Dona: Aldenoura Borges. 

A qual passou assinar-se: MARINEIDE BORGES FERREIRA. 
Foram apresentados os documentos exigidos pelo art.180 n° 1,2, 3 e 4 
Celebrado sob o regime de:Comunhà'o de bens. 

OBS: Termo de registro feito em data acima mencionada e transcrita a presente via nesta data. 
0 referido é verdade e dou fé. 

profiâsão: 
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GOVERNO DO MARANHAO 	“ • 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA POELICA 
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA CIVIL DO INTERIOR 

DELEGACIA DE POLICIA DE APICUM - AÇOMA ' 

TERMO DE COMPROMISSO DE PERITOS ÀD-140 

Aos:  Ri/  DT/ é», nesta cidade de ApicOm. .Aen, 
;.• 	 , y  

de Policia, onde presente se encontrava o Delegado de Polia CivItt 

Wf...pt,f2/z,t Visr  	comigO. Escrivão Ad-hoc, ao 

final nomeado, compareceram os Senhores . 	, 

e 	 . ambos prestando ggy.  iço no Centro de 
, 

Saúde Nossa Senhora de Fátima na cidade de Apicurn - Açu/MA, às quaisiforain 

nomeados peritos Ad-hic, pela Autoridade para procederem ao EXAME 

7  ,  (_ 1 7 Utkild 	
0 Lie., :: ),, 1,,pa,-, 2  vitimat • 

. 	, 
CADAVÉRICO t„.„,( 	i v  

14M-11)  SDI  W40  	 , 	;Pn? 

seguida foi — lhes deferidos o compromisso legal e fielmente desemPénharent o 

encargo, descrevendo com a verdade encontrarem, descobrirem e obseryarcra 

Como os peritos nomeados aceitarem o encargo a Autoridade.:mandon.qUelevasse 9: 

presente termo, que vai assinado por todos. Eu, Jackson:Gom4 Mendes Çutibai,", 

Escrivão Ad-hoc, que digitei e assino. 

Autoridade: 

Perito: 

Perito: 

&,
Escrivão Ad-hoc:  ‘  



eninarea 4e Etemon/MA 

• 

• 

, 

Relatório 

2°  - Qual a causa da morte? "-e"-  

leyneric ,ividittrint,  •  

30 - Qual instrumento ou meio que produziu a morte? 

itii-xcinfrfrtv-kfi—e2 	 e•••6.  ,Afe+nc9(4* 

ESTADO DO MARANHÃO 
DELEGACIA GERAL 
INSTITUTO MÉDICO LEGAL 

EXAME CADAVÉRICO 

te, 	- 

F--,„„.„,;., ti 	pt.e,.. 	 .;.  
\PA fi,r.i44,71vvi-d 	 ,a•Ge stnn 	/vacuá 	-e-v, mciigit •  

kre-pi-y±.- 5 F-yr- 	 440' ,:c91215-nt, ,  

forredo , ,Ltzt e, /94 	( fori-ir-r-cad;) 	P  ?*•;: -42iS1- 
-x•-20,ren-rem-, 	xif1 /2749-~vei  

24.t. .14 2002_ 
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Ur• 

1°  - Se houver morte? 	  



de r201P- "‘ São Luís (MA)',  RI  de 	 

Or:Tabfgaçfí  

, 	• 	,R,„t,-,4n , ISS'19 

cib 1(95áfin 

nie gerjni:±2  

4° - Se foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, aáfixia, torture, ou por outro meio insidioso ou 

cruel (resposta especificada) 	1\ict  

, • , 



ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
POLÍCIA CIVIL 
DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE APICUM-AÇU? 
Rua 07 de Setembro, s/n, bairro Matriz, CEP 65275-000 - ApicumTA 

I .  

TERMO DE DECLARAÇÕES que prêS Wit,tifirj 
GLADEMILSON FERREIA GATINHO,' álá fõ 

tles\ 

iI 
Aos dezoito dias do mês de 	

t 
." 	bi.

ii 
 d 	

,
b faitip, 	oil 

,, 	; 	vo: 	1; 	I  
doze, nesta cidade de Apicum-Açu, na . alb.i'.ddi cairt i r O 't déãta iii.l' 
Delegacia, onde presente se achava o Dr. . ;Sebeptiaoi orf,riips:d.a ., :1 , 

.. 	t• lo 	.5.. :I PI  ' 	tr. ,i •.,; p; F' 

Anunciação, responsável pelo expediente, cornigo';;eser'iNie.ão;Adaï,0 Hi 
ao final assinado, aí compareceu a VÍTIMAGIA6EVII  WàsáN -.: 11 
FERREIRA GATINHO, vulgo "GADÉ", bnaWleiito„ • 	14.*: i i 1-  
solteiro, lavrador, natural de Apicum-Açu/S.4i 1 O:.  l-:».;uati3Okd I: 
idade, nascido em 13/09/1984, filho de )bigrn [frib!ág-iãr ( 0,101 it-0 

	

, 	1, 
Gatinho e de Dona Adalgiza Ferreira, residdMé 0.a .11:t..4 P!r:itil:di:Pál.;  „, 	, 

; 

sino, Zona Rural — Povoado Itereré no .ri?litii'iniOplo ,:ildá 14Pigin7H tH• : 
Açu/MA, Alfabetizado. Prestado o comprOmi$5ollileailidê»..tgilié'fr . lia 
verdade. Aos costumes, nada disse. Inquirido 115;e'la rÀutbr.:11 ,,dáci! kçliCia r. 
RESPONDEU QUE, no dia 15/07/2012, por vO!6•:áas 014:06 .h631a$'1., 
encontrava-se em uma festa dançante no barra,cátó.déj, 6rorSihiã'Rdg '' 
do senhor conhecido por SEDÃO, localizadO'..h1;1 1ÉialPk iiincipla.,44  
Zona Rural — Povoado Itereré neste muni0bWldgi'inticiliti4gth:i  
quando foi saindo do barracão passou ei'd.iLia.Shen011,0i-,r.n.  d'61 ,,F1.: 	i 
senhor conhecido por VICENTE com a carn:i.S:tbdia:seilál.„deHtsra'r,i..ãüliâ ".i:r 
e em sua perseguição o senhor conhecido :,, pdi4:0ÃO.:,Clé. t»ESIKánié;:éte 
uma faca média; QUE, neste momento VI,.CÉNTÉ..I:bl airdQLip;t£O:i7prWi !, Il. 
ficou no meio da rua e tentou agarrar yAu,:j

,
para:;1. psannnd  a;ipb 	ii 

.5. 	,i,:li.; t .,!. 	, 	r i  - 	,Li 	., :‘,144b1. 

mas não conseguiu, sendo que VAGÃO deU .4,"riti'A:If»ácSidb.,nR!2§M.t  
de VICENTE, o qual pediu ajuda para j):a .0..a.S,:iquè'ié tagral:• '. '1 -' 
perto, ocasião que disse para VAGÃO "NAckFlinkiM451.  
VICENTE”; QUE, após que disse essas iiAlá4,:.41.0.rá.li r, 4.„'l  
mesmo deixou VICENTE de mão, saiu corrEr4::Àt'Ss. :dã ágiàii.rp.t* 
_para lhe furar, onde no momento que ega:Va:icári4à-Ido,t;OSA01  
conseguiu lhe dar uma facada superficial na ;Pyi. n.ai;  clikiq' if:a ,r0-1'i-á:É4 
da coxa; QUE, conseguiu se livrar de Vi.61 /4 4J/N9.;,„iiorl, E0.6ti.'A )A0.; I fl 
correu e pulou uma cerca ali existenti f:,e, '14ãe.I.4n&c4iàit'.q.: TOETri 
residência; QUE, após alguns minutos sai3OJd'aïteicitetAa 	ickiii  ;.., ;ILe l i! . 
para o interior do barracão e foi ver corm»I.OVF4aLIVI:C.' T Lser,i

w
dd . 

que quando chegou no meio da rua VICENtgâta'Qiice cii-k ah  cOrilli fa 
• t -i..!):: 	•'1"i' 	. 

9. '4 U -. 



ESTADO DO MARANHÃO ret9  SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
POLICIA CIVIL 
DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE APICUM-ACU/MA 
Rua 07 de Setembro, s/n, bairro Matriz, CEP 65275-000 - Apicum-Aou/MA 

toda suja de sangue e já estava morto, ;onde VICENTE' foi' 
esfaqueado aproximadamente quatro vezes .,pielo senhor iVAGÃOr; 

QUE, não sabe dizer como começou a confusão é nerri'!:Sabe Ó' 
motivo que VAGÃO deu as facadas em VICENTE,, E: nácie m41$ sç 

nem lhe foi perguntado, pelo que mandou ;a .autoridade que 01 
encerrasse o presente termo que depois de lido :e achado cbriforrne!  

vai assinado por todos, inclusive por mim, Escrivão éd-hoé; 

digite] e subscrevo. 

AUTORIDADE 

VITIMA  991  

ESCRIVÃO 



AC

4,.,, ESTADO DO MARANHÃO 
.9  SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

POLICIA CIVIL 
DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE APICUM-AOMA 
Rua 07 de Setembro, sin, bairro Matriz CEP 65275-000 - Apitum-Acu/MA,  •  

TERMO DE DECLARAÇõES que PreSta,a,,;VXMa! 
JOSÉ MARIA COSTA MONTEIRO, rità'McrS'dabáiXo:: 

E 
Aos dezoito dias do mês de julho do and dois mil e 

doze, nesta cidade de Apicum-Açu, na sala do cartório' desta 
Delegacia, onde presente se achava o Dr. Sebastião; 'Porfírid dá 
Anunciação, responsável pelo expediente, comigo escrívão':adrhod, 
ao final assinado, aí compareceu a VÍTIMA JOSÉ MARIA COSTA 
MONTEIRO, vulgo "MINGAU", brasileiro, maranhense, caSaclo;, 
lavrador, natural de Bacuri/MA, com 42 anos de idade,: hasciddem 
12/01/1970, filho de José Monteiro e de Dona Fortunata Costa 
Louzeiro Monteiro, residente na Rua PrinciPal';; s/n9,- Zona-Rural - 
Povoado Itereré no município de Apidum-Açu/MA, !NÃO 
Alfabetizado. Prestado o compromisso legal deldizer p Verdade.: Aos 
costumes, nada disse. Inquirido pela Autoridade: Policial bSPQNDE.0  
QUE, no dia 15/07/2012, por volta das 04:00 libras. , encontrava-sé 
em sua residência dormindo, quando ouviu vários gritos QO 'meio 
da rua; QUE, neste momento saiu de casa él  viu VAGAO Orrendd 
atrás do senhor conhecido por GADÉ para 	Com uffia.  fada 
média; QUE, saiu para o meio da rua, adentrou d barracão, pegou 
uma garrafa de cerveja e jogou na direção cle1  VAGÃO1:pari tentar 
contê-lo, ocasião que VAGAO veio na sua direção pará:quer0,  IHé 
furar, onde adentrou o barracão, sendo que peste méMeiuH sua 
irmã LAURAZETE lhe agarrou, onde VAGA° e posse da :fada.,lhe 
furou a traição no seu pescoço do lado esquerdo, quando estaVade 
costa para o mesmo e sua irmã estava lhe ag.artando;: :QUÊ, após 
lhe furar VAGÃO saiu correndo do local tomando rtimo, ignorado.; 
QUE, foi socorrido por populares, inclusive : pela 'iisula;çrmã 
LAURAZETE; QUE, pela manhã soube atrayés de po'Fipiàr,tesililje 
VAGÃO teria matado VICENTE, mas não sabe dizer pdr dperno,tiváS 
que aconteceu o crime. E nada mais disse nem' lhe foi perguntado, 
pelo que mandou a autoridade que se encerrasse o presente terno 
que depois de lido e achado conforme vai. assinadoi„,por tdddS:, 
inclusive por miTri, Escrivão ad-hoc, que o digitei e SupsCreVd. 

/ AUTORIDADE 	  
Á" f 

	,:ARR9Gd'; VÍTIMA 

.ESCRIVÃO R (.4\X_SXA 	JA A  
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GOVERNO DO MARANHÃO 	/ 
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇARSLICA 

SUPERINTENDÊNCIA DE POI4CIA CIVIL Db,41NTERIOR 
DELEGACIA DE POLICIA DE APICUM <ÃClii/MA: 

• 

Fls.  2_57  

Autoridade: 

Perito:  1.7  

Perito: 

r?Io- 

6‘0.a.;:!--(5".o.a.; 	 aite, Per97 tg,tc-ic9 

TERMO DE COMPROMISSO DE PERITOS ADSOC 

Aos: gtiolim..„ nesta cidade de Apictnn.- Açu, na Delegacia 

de Policia, onde presente se encontrava o Delegado de Polícia Civil: 

%131frejlt/i 	tedee-VIÁVC,D QOç  A/WK,ru,ACIZ  , comigo Escrivão Ad-hoc, ao 

final nomeado, compareceram os .Senhores 

e 	 , ambos prestando' serviço n&. Centro. de 

Saúde Nossa Senhora de Fátima na cidade de Apicum - ACIMA; os qiinis .tbrani 

nomeados peritos Ad-hoc, peja Autorida e para procederem.  ao  EXAME: DE 

CORPO IE DELITO 	 ,-,ha vitima: 

ein 

seguida foi - lhes deferidos o compromisso legal e fielmente- desempenharem •o 

encargo, descrevendo com a verdade encontrarem, descobrirem e Observarem 

Como os peritos nomeados aceitarem o encargo a Autoridade mandou qUelevasse,o 

presente termo, que vai assinado por todos. Eu, Jackson: GrOmes, Mendes :Cunha;  

Escrivão Ad-hoc, que digitei e assino. 

Cr Bi! ion PAtociu 

Escrivão Ad-hoc: 
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2 - Qual instrumento ou meio que produziaatrif6in 	.4 d.' 	• 
¡III 

. 	 • 	1  

/Jen-4st 	
.1 III 	 1 

3 - Se foi produzida .por meio de veneno, fogo; èkp-losiv.io 

tortura, ou outro meio insidioso ou cruel? (respésta pecic'adál)  APOO:'  L:  

4.. h  1  
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1 

E:11 
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I — Se há ofensa à integridade corporal ou à saúde do paeiente?  /.̀.4%-yri-. , 

: 1, 	• 	̀ '' , 
, I • 

2 — Qual instrumento ou meio que produziu a ofensa? 

j/Sc9-10;:rt. 

3 — Se foi produzida por meio de veneno fogo, eXploshIo, asfixia ou . 
-• • -• 

tortura, ou outro meio insidioso ou cruel? (resposta espeeificada).4j.079 



' 

Apicum-Mu-MA, 
	de 

faS0, L,c1 gorike,  



DECLARANTE Lgásfrice0  51.item 

ESCRIVÃO 

oucuiedz.,, ESTADO DO MARANHÃO --• 

t:  
1 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICAft 

( 	

, POLICIA CIVIL 	
. 

. 	
5 

)/ :é) .;,.i. 
.̀."'N:....— /..  DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE APICUM-ACO/MA .  

Rua  07 de Setembro, s/n, bairro Matriz, CEP 65275-000 - AwpfOurn-AW/MA  

(R:; 

	

iI 	ri i 
TERMO DE DECLARAÇÕES que presta a declaXaçãO» 

	

1 	 l' SILVA,  na forma abai*o; .-; 4.., 	a 	.. 

Aos dezoito dias do mês deffilho: do .anp cloipil 
doze, nesta cidade de Apicum-Açu, na sala d,b.4rt6i;io.  
onde presente se achava o Delegado de Policiai¡Ci+it,S4h4tiãW • d fit 
da Anunciação, responsável pelo expedient&piiko .êi$V-a, ai iéti, I ' 
ao final assinado, ai compareceu o declarai-4 •Lpis . .1 	_.• VA;li "II 

• 	, .É. i im. 
sl 	..,-. 

vulgo "RUCA", brasileiro, maranhense,' bltçijo,' .rajgd4iite i.. ,delii  ! 
pedreiro, natural de Bacuri/MA, COm 34 anoN.lideidade‘,1::iiasCiAb'a.:;:•:}  'I  
11/09/1976, portador do RG: 029631692005-.51 S.SP./10,, lídg '' 7.0;Hi: :, 
Dona Maria de Lourdes Silva, residenteHtg domiCtliladp—  TA1 ..i.W1:, 
Principal, s/n°, Zona Rural - Povoado itereit,.0.'éin ,MS-Àçti 	V ,' 	I ( 
alfabetizado. RESPONDEU: QUE, no 15/07/202, por Vojla.  dW,04-..0t) 
horas, encontrava-se em uma festa dançante Ii1O•INar•racaSi O: ED;:"6k- e4, 1.  , 
localizado no Povoado Itereré, Zona Rural c1ésfelir1ii5Pflo4iiii ta- ',e53.0:i.  ii •  ! 
com o senhor conhecido por VICENTE, ingeriiiélb liébitlk:álcció •i t ki0:11 
uma mesa ali existente no barracão, onde siii para MiriPÉE0 tut•k• 1 V 
cerveja e quando estava retornando viu VAG.ÃQ,:ètãt,  uS:üpfieàktfá:l.0»:j 
cabeça de VICENTE a traição; QUE, VICENT¡LeálÃVar- iálOctiitã. va'r.à: t .:. .i 
VAGÃO e após a garrafada VICENTE caiu fio ica.o," óoagiãWilie ki  'A., 06, ',1 , : .,•  j¡ 
puxou do cós da bermuda uma faca média, ésfa'pjiréatIo!PRISS 0-'çkPi:,[1.. ¡III 
VICENTE, ocasião que MARIA CRISTINA ága0i. -VAGO, :!tb!.i:S i I.  ti 1:1 
momento que VICENTE saiu correndo para o4a0O•t•I'è for141dElYaN'OO. • 
para se livrar de VAGÃO; QUE, VAGÃO ernPUrrfri:lt:IUST.PSA!Cjtialêi“ 
companheira de VAGÃO e saiu em persegUieáo ti-  ViNTÉK:Oaii:•  • 
mais três facadas em VICENTE no meio da:ti.h4'Qt7E,11;e3étásV;ab., ,rj.;M IO e 
que as pessoas falavam para não mata*. MCÉ-OTE»IMAdAloiliák if- 

	

i 	, 

correndo atrás para querer matar as pessoéi!s: QUÉ;;-:•VI•GgNI  TÉ•ch•S»;feZ.•: 1  ' 
nada para VAGÃO lhe matar; QUE, VICENTE •éra .éVatiàéli62.1e ii?"ái.,ii•iexia. 
com  ninguém, só estávamos se divertidd':'cl.é0&"OF:eép,if:ISIiMiii . 
momento algum presenciou VICENTE riEleáii.dó -; !éorii:.:à1Itruê• •ili c•'' • 
VAGÃO matou VICENTE a sangue frio, sei4:i: dar èfi 41W e.  ?cla:ettilá,á 	. i  

. 	• • ; 	; . i • d.! 	,,,, . ;!..: .41!.-:;,..ig:J:,;•!„,i4 , • 
vitima. E nada mais disse nem lhe foi pergiántaao,:peo.cjize riianHciqu..1 , 
autoridade que se encerrasse o presente • terd-i.  p.I.;:tple:•0e,s;0040'..':ê • 
achado conforme vai assinado por todo- il-i'dfii:à“.ie:.P.Or 1:Mihi'., iMeri,Va 
ad-hoc, que o dl!,  á, e 

9
subscrevo. 

:_•,/ : 	
• 

i 	dái 	—5! 	h  l
l  
.' 

AUTORIDADE 	
v 	

I} 
)S  



ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLIC 	

,... 
.I0 

POLÍCIA CIVIL 	 . 
DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE APICUM-AÇLISI3\ 	,. 
Rua 07 de Setembro, s/n, bairro Matriz, CEP 65275.000 - Apicum-Pieu/NIkeel.: (98) 3353,1274 .  

U•tw 't 

" 

Aos: 17/07/2012, nesta cidade de Apicum-Açu'L - 	ma:14 
Delegacia de Policia, junto a estes autos, a NOTA DE:CULPAILNOTÀ DElit‘ 
CIÊNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS (FAZ SABER), juntamege orn"; 
o Exame de Corpo de Delito do Indiciado: WAGNER FERREIMVOLOEJ 
conhecido como "VADÃO", também acompanha a estes autosta • cópi4aLrida,1 
Certidão de Casamento, a cópia da Carteira de Identidade 1e o 
Cadavérico da vitima: VICENTE GATINHO FERREIRA e o Depoimentosi-dasIt 
vitimas: GLADEMILSON FERREIRA GATINHO. Conhecido Por "G4DÉle 
MARIA COSTA MONTEIRO, conhecido por "MINGAU", jPntam4te 'Corri ot 
Exames de Corpo Delito respectivamente e o Termo de Depoimehtd.,  
Testemunha LUIS MARIA SILVA. Do que, para constar, lavro esteHtergio:.p. 
Jackson Gomes Mendes Cunha, Escrivão Ad-hoc, que digitei e assitio.  

; 

\,e1)31\i/Ggil  
Jackson Gomis endes Cunha, 

EscrivaQ d-hoc. 

Vi 



ESTADO DO MARANHÃO I 
DELEGACIA DE POLICIA DE APICUM - AÇYÇIA .1  

e,f)  • 
.1 C? 

MODELO DE INDIDVIDUAL DATILOSCOBEA 

i 
! 	SISTEMA 	VUCETICH 

1: 
1 

SECÇÃO  
SÉRIË1.i._ . 

MÃO ESQUERDA  MÃO IjIREITÀ-  • 

L 
II 

POLEGARES 0 
1 t 

_ 
INDICADORES 

/ 

1 I 

MÉDIO M 
1 

- 	..., 

ANULARES 
• 

MÍNIMOS 
_.... 

t• 

I 	
I 

Nome: WAGNER FERREIRA OLIVEIRA Alcunha: VAGÃO 

Idade: 23 anos (23/12/1989) 	Naturalidade: Apicum-Au-MA 
Profissão: Pescador. 

Filiação: de Lauro Oliveira e de Dona Leide Costa Ferreira. 

Estado Civil: Solteiro. 	 Instrução: Alfabetizado. 

Altura: aprox. 1,70 metros 	- 	Cor: Pardo 
Data da Identificação: 27/07/2012 .: 

.. 
Crime ou Contravenção: Artigo 121, § 2°, Incisos leu, e Art. 
Inciso II, c/c Art. 14, Inciso II do CPB. 

1 	Assinatura do Identificado 

• 

121, 

. 

_ 

.: 	.. 

- 

.. 	.. 	. 
§ 2?, $ 

i 
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ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA POBIsre- , 

SUPERINTENDÊNCIA DE POLICIA CIVIL DO,I4Sle0Ri 
DELEGACIA DE POLICIA DE APICUM - AÇ 

BOLETIM DE VIDA PREGRESSA DO INDICIADO, 
SOB O PONTO DE VISTA INDIVIDUAL, FAMILIAR E SOCiAl., EÇONOMIC., 

xa:dvr€ 

QUALIFICAÇÃO DO INDICIADO 

Nome: WAGNER FERREIRA OLIVEIRA 
Filiação: Lauro Oliveira e de Dona Leide Costa Ferreira. 
Natural Apicum-Açu - MA idade: 23 ancis(23/12/.1989). 
Sexo: Masculino 
Cor: Pardo Estado Civil: Solteiro Residência: Rua Principal, s/n°, •Zona-Ru 
Apicum-Açu/MA. 
Profissão: Pescador Local de trabalho: Maré e Praias circunvizinhas. 
Firma para qual trabalha: 
Endereço: 

GRAU DE INSTRUÇÃO 

Freqüentou Escola? Sim Qual o grau de instrução? 1° Grau Incompleto. .., 
Até que idade viveu com os pais? até aos 23 Mios Teve tutores iNão 

SITUAÇÃO ECONÔMICA 

Salário que recebe: Pela produção Possui bens? Não Quais? 
Vive com a familia? Não, Solteiro? Sim. 
O que ganha é suficiente para o sustento próprio e da família? Sin. 
Número de pessoas que vivem sob sua dependência: Nenhum. 

NOME: 	IDADE 	PARENTESCO: INSTRUÇÃO': 

Quais as pessoas de sua família que trabalham: Nenhuma. 
Em caso de condenação, como se manterá sua família: não tem 

. HABITAÇÃO 

Tipo: Alvenaria Onde está situada: Rua Principal, s/n°, Zona 'Itmat—, •PdvoadO 
Açu/MA 
Casa Própria? Sim qual o aluguel? 
Condições de higiene da residência: Bom. 
Nível Social dos vizinhos: Regular. 

VIDA SOCIAL 

Tem religião? Sim Qual? Católica Apostólica Romana Freqüenta os cultos da sua religião?' de vez . 	• 
em quando. 
Quais as Recreações mais preferidas? Não têm. 
Os 'lugares que mais Freqüenta? Em casa, e na casa de parentes 
Freqüentou alguma Instituição Protetora de Menores? Não. 
Qual? 
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ESTADO DO MARANHAO 	.1 ;: • Ti)  

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA timple4 
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA CIVIL DO ÍNT04

0R,. 

DELEGACIA DE POLÍCIA DE APICUM - Wh
14A» 

1.  

RELAÇÕES DE AMIZADE 

Em que conceito é tido entre as pessoas de suas relações: 
companheiros de trabalho? 

È rido como uma pessoa fechada perMte antigos 

relações mais próximas são com seus familiares. 

VÍCIOS 

Fuma? Sim Bebe? Sim. Embriaga-se? Sim Joga? Bilhar Usa arMas:?$, BP ,  ?, 

FATO DELITUOSO 

Como se explica o delito praticado? 
Respondera que não que ia matar, só 

respeitar homem. 	
't 

Qual a aparénda do indiciado após a prática da infração? timo
.? Sim 

Deprimido? Não 
Estava empregado ao tempo da infração? 

Não. 

ANTECEDENTES PENAIS 

Já foi processado? Não. 	Qual o crime? 

Foi absolvido ou condenado? 
Qual a pena? Cumpriu a pena? Lugar onde cumpriu a pena? 

Apicumaçu/MA, 27 de julho de 2012. 

11421ydasz--AntÁn‘o,---0-4-1],  
Indiciado(a) 

ra ii0.0:1!fâi.é.-tej,!!I 	• • 
r 



BOLETIM INDIVIDUS 

Comarca de Raeuri /MA 

1- QUANTO AO RÉU 

rt' 	* 
Nome WAGNER FERREIRA OLIVEIRA /// Fillw Legítimo de Lauro Oliveira e 	14oSic

.n
iaé-C„oSta :Refletira III/ 

Sexo: Masculino /// Idade: 23 anos H/ Data de Nascimento 23/12/1989 /// Estadd 

/// Naturtilicktde: Apicam-Açu/MA /// Instrução: Alfabetizado /// 	 Pese:1(1M III/ RAigiric:?, ou 
culto: Católica Apostólica Romana // Residencia: Rua Principal, s/a, Lona 120i:til Povoado lteitere Apieütn- 

Açu/NIA H/ Cor: Preto d/ fent illhos? Não /// Quantos? 	Sào legítimos. ilegitiMM ou legitimadeo? //tIniciacio.o 

Inquérito em 17/07/2012 	Por Infração Prevista nos: Artigo 121, § 2' , zn1cisos II a IV• do, êPB/// 

Iniciado em 17/07/2012 /// Preso? Sim1/ Em: /// Recolhido: Sien**/// Solto em \ laudo Oz Fiança no való de à& t**.+41,•*' 

„ • 

O Delegado 	  

11- QUANTO AO PROCESSO 

ARQUIVAMENTO 

 

latos do processo mi 
. 	AÇÃO PENA I. 

	

amuei no bifam arquivados 	 / .......J........ pelo seguinie "nnitivo 
- Iniciada em 	/ 	/ . 	por infrocdo ',prevista no', Art. 

     

       

Criou) : incurso 	nas 	Oélms ; de ! An. 
: 

IMPRONUNCIA Foi imprononmado em data de 	, /, 	/ 	 ARSOLVIIX) in limito Foi ;abisolvidtem dam cle,  	. 

PRISÃO - Em doia 	 / . FIANÇA Foi concedida em data de , 	 • JULGAMENTO NA r'iNStAblelk Do - 

Juiz Singular. em data de 	 / 	Do *Fribunal do Jim. cal daM de  	.1 	A lISOLVIÇÃO - Foi aSolvidn Oro tinia de 

	 t 	N,10.1 I V(' 	IM 	AI 1501.v0o 	 • 	  

mi 	data 	de 
	

/ 	/ 	; • 	roi. 	condenado j,  

	

. / 	/ 	 por 	ter 	sido 	enntlenadJ i  ' 	e: 	12.ËÚOLI-liDO: 1 	...a 

	

(Declarar . r ti 	natbreza . thil t estabelecimento 
i 

	

... 	, 

	

SUSPENSÃO CONDICIONAI 1).‘ li NA -- Ein data ti,: 	. !... . . roi . 	 .. ......... (conced da ou fiürtdti):peln 

. 1.1111, ou Tribunal) EXTINÇÃO DA PUNII3 ILIDA DE (Dem a da i o coisa do processo. até o jUlgantimlo 

inclusive) 	- 	I lit 	Jate 	de 	.. 	/ . 	.1 . 	 tio 	decretada 	o 	ext tição; 	da 	,,pt nibilidadc: r, '. por 

	

. 	. 	.... 	 . 	. 

Ibi 	 interposto 
.(Declara  o motivo; perdão, perempção, prescdca 1 etc.) RECURSOS - Éin data de 

feetno 	 ' • ± dc 

PRONÚNCIA - roi piononciado. mu (lota de. 	/ 	/ 

CONDENAÇÃO 

PRESO 	Liii 

a 	espdcie 	do 	recurso) 	da 	• . 	. (Declarar 	a 	1:11111 ela 

(i)±21:15a0 	reco Creia } 	1.111 	data 	de 
	

1 . 

(Confirmado 	 ou 

(Condenar. 	absolver. 	on 	decretar 	a 	extinção 	da 	punibil idade) 
apl icada",  

"I IABEAS 	COR I'FS 	Em 	dam 	de 

juleomenth:  
,,,, .... 	. 

MEDIDA' 	DE 	SEOURâÇA 	1 • Fõi: 
Qual 	 mutuem: 

. • (Cope ilido.: prejudicado ''Ou &abaulo). 'pelo 
, 	. 

Dum 	Trit unal) -0 RÉU --rSrÁ fORAplpW • 

relbrmado) 	 para 

,- Instancia 

1 	i 

       

     

. .ORSERVACDES: 

       

Data__ ... 

    

Escrivão 

. 	. 	• 	! 	- 

1 leda pane será anexada aos mitos do processo, por ocasião de sua reta ssa ao Juizo' Criminal. onde dleM 'ger 
preenchida a sua oune haat i.: depois de passar em julgado a decisão definitiva. seta destacada 'e reniclida no Distrito Epderal. no Séryiçode 

I,.statistica Demografica. Moral e Politica do Ministério do Justiça e Negócios Interiores: nos Estados e nos 'territórios aos respeedvos órgãos centrais 
da estatistica.) 	 , 



ESTADO DO MARANHÃO Á 
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA ptp314cA 

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA CIVIL DOIÁNTÊt  
DELEGACIA DE POLÍCIA DE APICUM-Aed- y 

FOLHA DE ANTECEDENTES CRIlviiiNAIS 

GATINHO VICENTE 
FERREIRA, 
GLADEMILSON 
FERREIRA GATINHO:h 
vulgo "GADÉ" e 
JOSÉ MARIA COSTA 
MONTEIRO, 	vulgó 
"MINGAU". 

OBS: INFORMAMOS QUE NÃO FORAM ENCONTRADOS ANTECEDEI#ES CRIMINS 'OONITRA 
INDICIADO NESTA DELEGACIA. 

kivem  
Jackson Gom 	endesi Cunha 

Escr 	Ad-Hoc 

INDICIADO 	ILÍCITO PENAL VITIMA(S) 104s0: 

5 
2°, Indisbs I e 
IV e Art. 121, 
§, 2', Inciso 
II c/c Art. 14, 
Inciso II do 
CP 13 

WAGNER FERREIRA Artigos 121, 
OLIVEIRA, vulgo 
"VAGÃO". 



tCAC ESTADO DO MARANHÃO 
t. 	1. 

4) 
1  SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

POLÍCIA CIVIL 
DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DÉ APICUM'AOWLA 
Rua 07 de Setembro. s/n, bairro Matriz, CERS5275-000 - Apieunsaçu/MA, uit: ti? 3353-1272 

IUNTADA 

Aos: 17/07/2012, nesta cidade de Apicum-AÇU-MA, na Delegacia' de 
Policia, junto a estes autos o MODELO INDIVIDUAL DATILOSCOPICA, BOLETIM DE 
VIDA PREGRESSA, BOLETIM INDIVIDUAL, FOLHA DE ANTECEDENTE CRIMINAL: do 
Acusado: WAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido como "VAGÃO". Do que, para 
constar, lavro este termo. Eu, jackson Gomes Mendes Cunha, Escrivão Ad-hOc, ,4ue 

digitei e assino. 

aõm0)24. ¡A_ 	 
lackson Gons Mendes Cunha, 

Escriv'to-A1-hoc. 



Autoridade Policial 

Jackson Gom9' lendes Cunha, 
EscrivãoèAl-hoc. 

ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLIl.„GAtir 

ig 	'Lb 

POLÍCIA CIVIL 
DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE APICUM-ikep/MA 
Rua 07 de Setembro, s/n, bairro Matriz, CEP 55275-000 - Mento-Açu/MA. et:; ig8) 3353-1272 

i 

3.17  
Comarca de eznivn 

Fla, 3, 9  . . . . . 
. 

.1 

CONCLUSOS 

Faça em seguida estes autos conclusos a Autoridade Policial, P,ra 
constar, lavro este termo. Eu, Jackson Gomes Mendes Cunha, Escrivão Ad-hóc, que„ 
digitei e assino. 	 ii 

Apicum-Açu - MA, 27 de j lho de 2012. 

fi 

Jackson Gorees Mendes Cunha, 
Escrivã Ad-hoc. 

DESPACHO  

Junte-se aos autos o RELATÓRIO, que se segue nesta data. 

Apicum-AÇU - MA, 27 de julho de 2012. 

JUNTADA 

3., 
Aos 27/07/2012., nesta cidade de Apicum-AÇU-MA, no CartOrio 

.desta Delegacia de Policia, junto a estes autos o RELATÓRIO; que adiante se 
segue: Do :que, para constar, lavro este termo. Eu, Jackson Gomes Mendes Curta, 
Escrivão Ad-hoc, que digitei .e assino. 



tio4c,, ESTADO DO MARANHÃO 
1  SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA NB; 

POLICIA CIVIL 	 ft- 
DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE APICUMzAÇU/MA 
Rua 07 de Setembro, s/n, bairro Matriz, C l'AS275¡,000 - Aptcum-A,çu/MA 

1 	I 

Inquérito Policial: n.° 012/2012 
Indiciado: WAGNER FERREIRA OLIVEIRA, vulgo "VAGÃO". 
Vitimas: VICENTE GATINHO FERREIRA, GLADEMILSON FERREIRA GATINÍ10, 
conhecido por "GADÉ" e JOSÉ MARIA COSTA MONTEIRO, conhecido por 
"MINGAU". 
Incidência Penal: Artigo 121, § 2°, Incisos Iene Art. 121, § 2°, Inciso II, c/c Mt. 
14, Inciso II do Código Penal Pátrio. 

RELATÓRIO 

Senhor Juiz, 

Este Inquérito Policial foi instaurado através de Auto clá Prisão 
em Flagrante lavrado em 16/07/2012, em razão do indiciado ter sido pr4so por 
Policiais Militares, desta cidade, em virtude da ocorrência de um crline de 
Homicídio e Tentativa de Homicídio que vitimaram os Senhores: VICENTE 
GATINHO FERREIRA, •GLADEMILSON FERREIRA GATINHO E JOSÉ MARIA 
COSTA MONTEIRO, cujo autor foi o ora indiciado o qual segundo o apurado teria 
dando cinco perfurações de faca na primeira vitima VICENTE GATINHO f 
sendo uma no tom na altura do umbigo, três na costa, uma na altura dá nuca, . 
outra na altura da costela, outra na altura do ombro esquerdo e a ultimal¡região 
lombar esquerdo, além de correr através da 2a vítima GLADEMIL$ON FERREIRA 
GATINHO dandô uma facada superficial na perna direita na altura da cOxá e a 3a 
vítima JOSÉ MARIA COSTA MONTEIRO dando unia facada no pescoço _do lado 
esquerdo, fato este ocorrido, por volta das 04:00 horas, irá Rua Prineipal, Zõha 
Rural - Povoado Itereré em Apicum-Açu/MA, nas proximidades do Barracão de 
propriedade dó senhor conhecido por SEDÃO. 

Ouvidos pela Autoridade Policial o Condutor, a& teStemunhas e 
o conduzido e como resultassem das respostas, fundadas suspeitas cont`ra este_ 
último, foi determinada a lavratura da Exordial deste inquisitório, obedeCida:às 
formalidades legais. 

Preliminarmente, o conduzido foi .cientificado. dOs seus direitos 

constitucionais, conforme documento de fls. 



O Condutor ANTONIO LIBERATO DÁ SILVA, afirmou: que. no 
dia 15/07/2012, por volta das 04:40 horas, encontrava-Se de Plantãp 'nesta 
Delegacia de Policia, quando recebeu um telefonema aUônitno dardo -conta que 
teria acabado de acontecer um crime de homicídio no POVOADO ITERERÉ, ;ZONA 
RURAL deste município de Apicum-Açu/MA, tendo Corno vítirria'• o senhor 
conhecido por VICENTE e o autor do fato conhecido por VAGÃO, d qual teria 
executado sua vítima com facadas; QUE, formou uma guarnição ;Com o SD.PM  
VADECY e imediatamente se deslocaram até o POVOADO ITERERÉ,!lencoritrado o 
senhor conhecido por VICENTE no meio da rua pOncipal dé," bitiçoè, nas 
proximidades do barracão do SEDÃO, a qual teria acontecido uma festa darkante; 
QUE, constatou que o senhor VICENTE tinha recebidP quatro facadas; .UMA 
FACADA NA COSTA DO LADO DIREITO, UMA FACADA NA ALTURÁDA 'COSTELA 
DO LADO DIREITO, UMA FACADA NO PESCOÇO NA ALTURA DA NUCA E A 
ULTIMA FACADA NO TORAX NA ALTURA DO UMBIGO VAGÃO teria feito mais 
uma vítima no local, dando um corte de faca no senhor conhecido por JOSÉ 
MARIA; QUE, a vitima VICENTE faleceu naquele local e quando sairarti da:cidade de 
Apicum-Açu, já teria acionado a ambulância do município „para. 'placar, o corpo; 
QUE, fizeram várias diligência para capturar o elemento corthecidO por YAGAO, 
mas não obtiveram êxito; QUE, por volta das 17:00 horas i recebera:1p informações 
através de populares que VAGÃO estava na residência do senhor, conhpoido por 
MURRADA, localizada no POVOADO ITERERÉ, onde se ,deslocaram ate .oj local, 
encontrado no quintal da residência a companheira ::de • VAGÃO 	.seinhOra 
conhecida por MARIA CRISTINA, a qual confessou que ,estava ali 'naquele Jota' 
para se encontrar com VAGÃO, mas o mesmo não teriaj indo pana aquele: 
QUE, conduziu a senhora MARIA CRISTINA para prestar depoimento mesta 
Delegacia de Policia; QUE, intensificaram as diligências para capturar. VAGÃO .e. 
que no dia 16/07/2012, por volta das 22:00 horas, receberam informaçOestatray,és 
de populares qu«) elemento VAGÃO estava se foragido no rancho' do CENTRO: D,É 
ANTONIO SILVA, localizado no POVOADO ITERERÉ, onde.se deSiticarain yark.9 
local, indo em perseguição de VAGÃO, encontrando :j9 mesmo: no 'meio' clo 
caminho; QUE, V.AGÃO se entregou sem oferecer ;resistêncigi: o: 'qual foi 
identificado, chama-se VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, vulgo. -"VAÇÃO%- pjult 
dado voz de prisao para o mesmo e posteriormente foi Conduzido ate a-Delegacia 
de Policia. 	 . 	• 

_ . . 131 • 

A testemunha VALDECY PEREIRA ;NNIÕR, corifirMou ;Oda, 
as informações prestadas pelo Condutor, até mesmOipel9 fato cleer partiOSo 
da operação de captura do criminoso. 

A Testemunha MARIA CRISTINA IÇOMES-.:DB irDLIVEIRA, 
conhecido por "CRISTINA", acrescentou que no 15/07/2{0, por vOlta dasA4::00 
horas, encontra\ a-se em uma festa dançante no barracão dceSEDÃO,,:loCallizadonO.  
POVOADO FURERÉ, ZONA RURAL deste municipio, juntamente cOrnYOL,sett 
companheiro VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido :Por VAGÃO;:i ingerindo, 
bebida alcoólica, quando dissera para VAGÃO que gostarja -  de: daiaço.Woudp 
VAGÃO com ciúmes não queria deixa-la dançar; QUE, o t'ioide VAGÃO co0ePid0 
por COTO cliStiera para VAGÃO deixa-la dançar; QUE, i quando : en4va;danondO 

). 
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sozinha, inesperadamente VAGÃO de posse de uma faca média passou por 
deu uma facada no senhor conhecido por VICENTE, onde VAGÃO 50 c0rOndo 
local, tomando rumo ignorado; QUE, após a confusão foi pára residênCia cl'a Mãe 
de VAGÃO, encontrando com o mesmo no quintal da residência em um pOço 
existente; QUE, perguntou para VAGÃO por que motivos :te0 e0a.qUeadO: 
VICENTE, onde VAGÃO respondeu que anteriormente VICENTE teria :;dado uma 
garrafada em sua cabeça, por esse motivo teria dado as facadas einjtICENTE; QUE, 
combinaram de se encontrar na residência do senhor conhecido por iMURRADA 
para de lá fugirem; QUE, por volta das 1600 horas, foi para ;re§idênéia 'de 
MURRADA ficando no quintal, esperando por VAGÃO, :o qual nãO apareceu no 
local e posteriormente apareceu a policia, onde tentou corrr para não se 
QUE, a policia lhe conduziu até a Delegacia de policia para prestar eOlarécimento. 

A vítima GLADEMILSON FERREIRA GATINHO, .yulgá  
declarou que no dia 15/07/2012, por volta das 04:00 horas, encontrava-se em uma 
festa dançante no barracão de propriedade do senhor: conhecido por: ,SEDÃO, 
localizado na Rua Principal, s/n, Zona Rural - Povoado Itererê nestemuniCípio, ide 
Apicum-Açu/MA, quando foi saindo do barracão passou.emEsua:frefite.eprrOitloip 
senhor conhecido por VICENTE com a camisa toda suja de sangue re eS :sua 
perseguição o senhor conhecido por VAGÃO de posse cie uma faca mêdiaLQUE, 
neste momento \ ICEN'TE parou de correr, ficou no melo- da:rua e ifftntou¡agarrar 
VAGÃO para desarmá-lo, mas não conseguiu, sendo queIVAGÃO:•clau uma; facada 
na costela de VICENTE, o qual pediu ajuda para pessoas que estayarn,41 perto, 
ocasião que disse para VAGÃO "NÃO FURA MAIS O SENHORNICENTE";iQUÉ, após 
que disse essas palavras para VAGÃO, o mesmo deixon YICENTE)(1:1111:0,..Salu 
correndo atrás do declarante para lhe furar, onde n0 :MomenrO que, eótaya 
correndo V.AGÃO conseguiu lhe dar uma facada superficial na perna:;d1telJakia 
altura da coxa; QUE, conseguiu se livrar de VAGÃO, por rnotivOà'qué correu e 
pulou unia cerca ali existente e adentrou em uma residência, QUE, após alguns 
minutos saiu da residência e pulou para o interior do :.:barracão le::foi,cyt*:icomá 
estava VICEN'Ffi, sendo que quando chegou no meio da rua VICENI1E estOva,piAtiza 
camisa toda suja de sangue e já estava morto, onde: VIÇÉNTE pi esfáquea40 
aproximadamente quatro vezes pelo senhor VAGÃO; QUE, lião sabe dizericámp 
começou a confusão e nem sabe o motivo que 'VAÇÁOïdeu zas faearla.:s .:em 
VICFTIL 	 1:}; 

A vitima JOSÉ MARIA COSTA MQN:TEMQ, :v1,4go -1!:MINÇAIX?; 
acrescentou que no dia 15/07/2012, por volta das 04:00i0Psier101MaYks,é:.erri 
sua residência dormindo, quando ouviu vários grito.$.5.norkneio:daTtle;';QUÉ,,i neste 
momento saiu de casa e viu VAGÃO correndo atráá db Onlyángonbec4d0 :por 
GAI.,É para lura-lo com urna faca média; QUE, saiu pkra árnielo.,da0R, gtoergrqv P!'d 
barracão, pegou urna garrafa de cerveja e jogou na direção 4e:VAÇÃO para tentar 
contê-lo, ocasião que VAGÃO veio na sua direção paxá: qtterer lhe fx*ár,:;ondO 
adentrou o barracão, sendo que neste momento sua birrikIWRA2EW No egArtpip.; 
onde VAGÃO de posse da faca lhe furou a traição no seu-  pe'gota,rlájado, 
escit erdo, quando estava de costa para o mesmo e. so irmkestaval,the,agárrando; 
QUi:, após lhe furar VAGÃO saiu correndo do local tornando:Turno lignorado;;QUÉ;  
foi socorrido por populares, inclusive pela sua irmã LAUMZÉTE; QUÉ, pé4:rnank0 

:G» .1 	,, jin 	renj 
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.1 	- 	•!: ' 
soube através de populares que VAGÃO teria matado 'VICENtE»12,naS,nq sabe - 
dizer por que motivos que aconteceu o crime. 

O Indiciado WAGNER FERREIRA OLIVEIRA, vulg4è "VAGitór  co eb,son 
seu crime, não contou com detalhes o acontecido, senão VejaMos', 	jchá 
15/07/2012, por volta das 04h0Omin, encontrava-se na festa dançante no bái-racá'n 
do SEDÃO, localizado no POVOADO ITERERÉ, ZONA 1u1tAi. deste imtinÁiói6 de 
Apicum-Açu/IVIA, ingerindo bebida, juntamente com sIia. 	 MARIA 
CRISTINA, quando a mesma saiu para ir até a mesa dsU seu tio GOTO, "quando 
VICENTE passou a mão na bunda de sua companheira ; CRIatINA;i i•Mcle';;M atê1,0 
mesa de VICENTE para perguntar por que motivos o hilesnio POSSou:,a mão na 
bunda de sua companheira, ocasião que VICENE pegou Uma garrafá de • Ceitiejà e 
deu uma garrafada em sua cabeça, chamando de corno; QUE, neste: Moi:licito 
puxou unia faca do cós da bermuda e deu mais de uma facada eni VICEN±E; onde 
foi para ao encontro do seu tio COTO, sendo que MINGAU .de posSelidelunial outra 
garrafa de cerveja, deu uma garrafada em sua cabeça; oOOSIMi-- que déu 
no pescoço de MINGAU e saiu correndo para sua residência e posteriormglite foi 
para as terras do senhor conhecido por ANTONIO SILVA ficando naquág local 
escandido em uni rancho; QUE, no dia 16/07/2012, por voltadas 2;3100 borá, saiu 
do rancho para ir em um lago tomar banho, quando.„ericontrciti •a .  policia 4o 
caminho, onde recebeu voz de prisão em flagrante delito g foi Onduzido paxo 
Delegacia de Policia e apresentado para Autoridade Competente; QUE, iiià:Oisabgio. 
loc.: onde deixou a faca do crime. 	 . 	 'it 	• 

•( 	• 
Estando inserido no próprio Auto de • Prisão em;. Flagrante, os 

atos constitucionais de informação à familia, de permanecerçalado;."presença;:e 
acompanhamento de seu advogado e de respeito a sua integridade física:e:Moral. :! 

A nota de culpa e o comunicado à :tonina, eatãoi:triciXosiis 
f ol as _1.1_3_ e Ai_ respectivamente. 

• 
A prisão foi imediatamente cornúnieada ,Autoripade.Adiciana 

(fls geai, bem como ao órgão do Ministério PúbliCo(N.AQ_L:-: • 	•: 	• •• 
r. 	1 :Lf 

Às folhas  gc(   e 	estão anexos os, antotde F.XOltigs,,, e 
Corno de Delito das vitimas GLADEMILSON FERR.EIRA GATINI-10.i,e JOSE1MAI1 
CO.:TA MONTEIRO.

ri  
Ct 	• 

Às folhas  (90  e 	, estão lapeXos os autos :de:Exame 
Cadavérico, cópia do documento de identidade da" vítiiinaifatal vic,g,NTg GAilt\IM) 
FEP :FIRA. 	

. . 	„ 

• 

. 	C .  

Acompanham os Autos o Exame de Crio de Dato, IÃÔDÉLO, 
INP:VIDUAL DATILOSCOPICA (fls.  tl-°)  ), BOLETIM DE VIDA grG'RE0)., «is
_ 	Boletim Individual (fls. 'MJ, e a FOLHA DE ANTECEDENTES: dRIMIIAIS (fls, 
3.1 	!!‘ illiciado WAGNER FERREIRA OLIVEIRA, vulgo ifVAGÃO". 	' 	. f  • 



Era o que tínhamos a relatar. 

-Açu - MA, 27 de julho de 2012. 

• 
astião Porfirio da Anon` iação 
Delegado de Policia Civil 

Apic 

CornÁcur I~A ' 

t1d. 

Provada a materialidade do delito, derepminiadas i as 
circunstancias em que ocorreu e o meio empregado, bem como iridísiduiliada a 
aui urja, acreditamos, salvo melhor juizo, que completos estejam o trgiali10 2da 
Policia judiciária Estadual. 	 • - 	•!1 	• 	r 
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son Gom s - lendes Cunha, 
Escrivãofdrhoc. 

Aos: 27/07/12, nesta 
Policia, faço remessa destes Autos, ao 
MA. Do que, para constar, lavro este 
escrivão ad-hoc, que digitei e assino.  

cidade de Apiculn-AçU,MA, na Delegacia de 
MM. Juiz de Direito da Comarca de Bachri-. 
termo. Eu, Jackson Gomes Mendes Cunha, 
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PROC. 390/2012 — THEMIS PC — AÇÃO PENAL 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

DENUNCIADO: VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, VULGO "VAGÃO" 

Incidência Penal: Art. 121, § 	incisos II e IV (10  Delito), art. 121, § 2°, 

incisos II .e IV e art. 14, inciso II, do CPB (Dois Delitos) c/c art. 71 do CPB. 

Vítimas: Vicente Gatinho Ferreira (Homicídio Consumado), Glademilson 

Ferreira Gatinho e José Maria Costa Monteiro (Tentativas de Homicídio). 

DECISÃO 

Trata-se de Ação Penal Pública oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em face de VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, VULGO "VAGÃO", 

qualificado na inicial, imputando-lhe a prática de três delitos, sendo o primeiro de 

Homicídio Qualificado Consumado e Duas Tentativas de Homicídio Qualificadas, na 

modalidade de concurso Crime Continuado (Art. 121, § 2°, incisos II e IV (1° 

Delito), art. 121, § 2°, incisos II e IV e art. 14, inciso II, do CPB (Dois Delitos) c/c 

art. 71 do CPB), estando o feito concluso para deliberação. 

É o relatório. 

Decido. 

1. Do Recebimento da Denúncia  

1.1. É cediço que o recebimento da denúncia constitui-se em mero juízo 

de admissibilidade, não se fazendo necessário um profundo exame dos indícios 

trazidos aos autos, mas apenas a verificação, por meio dos elementos apresentados 

com a exordial, da tipicidade da conduta atribuída ao denunciado. 

1.2. Sabe-se que para o recebimento da denúncia é suficiente a 

comprovação da materialidade delitiva e a exposição dos fatos tidos por criminosos 

(art. 41 do Código de Processo Penal'), consubstanciando a denominada justa 

causa para a ação penal. 

1.3. Além disso, em análise perfunctória, e de acordo com o art. 395 do 

CPP2, a exordial acusatória somente pode ser rejeitada quando for manifestamente 

'Art. 41, CPP: "A denúncia du queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstancias, wqualificação do 
ac-usado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das 
testemunhas". 
' 4t. 395, CPP: "A denúncia ou queixa será reteitafl quando: 

for manifestamente inepta; 
1 - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou 
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inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou 

faltar justa causa para o exercício da ação penal, circunstâncias que não se 

amoldam ao presente caso. 

1.4. Analisando os autos, observa-se que a denúncia está formalmente 

adequada e preenche os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo 

Penal, contendo a exposição do fato criminoso e todas as suas circunstâncias, a 

qualificação do acusado, a classificação do delito, além do rol de testemunhas. 

1.5. Depreende-se, assfm, a existência de crime em tese, que aliada aos 

indícios de autoria, autorizam o seu recebimento. 

1.6. Demais disso, não vislumbro qualquer das situações previstas no 

art. 395 do aludido Estatuto Processual, a autorizar a rejeição da peça vestibular. 

1.7. Se o fato em tese constitui crime e se existem indícios a indicar, 

prima fade, a prática descrita na denúncia, formalmente compatibilizada com a 

legislação, impõe-se a apuração devida, mediante instrução do processo e a 

irrecusável recepção da inicial acusatória. 

1.8. Diante do exposto, restando satisfeitos os requisitos do art. 41 do 

Código de Processo Penal e ausentes quaisquer das situações previstas no art. 395 

do aludido diploma legal, RECEBO A DENUNCIA  em todos os seus termos, para 

que seja instaurada a competente ação penal. 

1.9. Cite(m)-se o(s) denunciado(s), qualificado(s) nos autos, para 

oferecer(em) resposta escrita à acusação, por meio de advogado constituído, no 

prazo de 10 (dez) dias. 

1.10. Advirta-se que, transcorrido o prazo sem resposta, ao(s) 

acusado(s) será(ao) nomeado(s) defensor(es) dativo(s) para o exercício de sua 

defesa técnica. 

1.11. A PRESENTE DECISÃO l& SERVE COMO MANDADO,  devendo 

ser cumprido com a observânda do disposto no Provimento no 12/2011 — CGJ/MA. 

1.12. Cumpra-se. 

Bacuri, 16 de agosto„de-2-012. 

/Marco Adrian° amos Fonsêca 
Juiz de Direito Titular da Comarca de Bacuri/MA 

111;- faltarjusta causa para o exercido cla ação penal. 

2 
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PROCESSO no 39012012— Themis PG 
AÇÃO PENAL PÚBLICA — Procedimento do Tribunal do Júri 

DENUNCIADO: WAGNER FERREIRA OLIVEIRA, vulgo "Vagão" 

ia VÍTIMA: VICENTE GATINHO FERREIRA (Art. 121, § 20, incisos II e IV, do 

Código Penal Brasileiro) 

2a VÍTIMA: GLADEMILSON FERREIRA GATINHO (Art. 121, § 20, incisos II e IV, 

c/c Art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro) 

r VÍTIMA: JOSÉ MARIA COSTA MONTEIRO (Art. 121, § 20, incisos II e IV, c/c 

Art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro) 

DECISÃO DE PRONÚNCIA 

1. RELATÓRIO: 

O Ministério Público Estadual denunciou WAGNER FERREIRA 

OLIVEIRA, vulgo "Vagão", qualificado nos autos, pela prática dos delitos de Homicídio 

Qualificado Consumado (motivo fútil e impossibilidade de defesa) contra a vítima 

VICENTE GATINHO FERREIRA, e dois delitos de Homicídio Qualificado Tentado (motivo 

fútil e impossibilidade de defesa) contra as vítimas GLADEMILSON FERREIRA GATINHO e 

JOSÉ MARIA COSTA MONTEIRO, conforme narrado na denúncia (fls. 0405): 
"Consta no incluso Inquérito Policial que, no dia 15 de julho de 2012,. por volta 

das 04:00k no Povoado Reterá, Município de Apicum-Açu-MA, Termo Judiciário 

desta Comarca, o denunciado acima qualificado, com manifesto animus necandi, 

desferiu 5(cinco) golpes com uma arma branca, tipo faca peixeira, contra am:tima 

Vicente Gatinho Peneira, atingindo-lhe a região abdominal esquerda, á ombro 

esquerdo, a região dormi e a lombar esquerda, provocando a sua morte, 

conforme Exame Cadavérico de fls. 20/20-v. 

Ademais, valendo-se do mesmo modue operandi e agindo com idêntico elemento 

subjetivo, o referido denunciado, utilizando-se do aludido instrumento, desferiu 

um golpe na perna direita da vitima Wadeniiison Ferreira Gatinho e um.outro no 

pescoço do ofendido José Maria ,Costa Monteiro, causando-lhes os ferimentos 

descritos nos Laudos de Exame de Corpo. de Delito de fis. 24/24,v e 26/26-v; os 

quais, por sim 'natureza e Sede, ai, levaram-nas a óbito, por circunstâncias 

alheias à vontade do agente. 

Apúrou-se que, durante uma festa que se realizava no "Barracão 4o.  Sedão", 

localizado naquele Povoado, o denunciado deu uma garrafada na cabeça da 

Vítima, tendo esta caído no chão, oportunidade em que .  o indiciado se 

aproveitando da situação, desferiu-lhe dois golpes de faca, mas, naquele 

1 
Anna 

dai Ode. 
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Instante, as agressões .foram interrompidas graças à intervenção .de sua 

companheira que o agarrou. No entanto, em seguida, o mesmo a empurrou e 

saiu correndo atrás da vitima, onde, alcançando-a investiu sua arma outras três 

vezes. 

Ademais, ainda durante a prática dos atos de execução supramencionados, a 

vítima Glademilson Ferreira Gatinho tentou impedir que o indiciado prosseguisse 

no seu intento criminosa porém, o mesma se voltou contra a mesma, a qual 

mesmo correndo, o denundado conseguiu alcançá-la e atingi-ia na perna direita 

(altura da coxa) e, somente em razão da habilidade da vitima, onde pulou uma 

cerca e conseguiu se desvencilhar do agrassor, este não produziu o. seu novo 

desejo, qual seja, o cai famento da vida da multicitada pessoa. 

No mesmo contexto, buscando também salvaguardar a vida da Vitima (Vicente 

Gatinho Ferreira), José Maria Costa Monteiro, outrossim, tentou intervir, porém, .o 

mesmo lhe sucedeu, diferindo apenas o local de sua lesão, qual seja, o seu 

pescoço. Ressalta-se, todavia, que esta agressão se deu à traição.[...)" 

A denúncia fora distribuída ent14.08.2012 (fls. 02). 

Auto de Exame Cadavérico da vítima Vicente Gatinho Ferreira de fls. 

19/20 e Laudos de Exame de Corpo de Delito nas vitimas Glademilson Ferreira Gatinho e 

José Maria Costa Monteiro às fls. 23/24.e 25/26, respectivamente. 

Decisão.de  fls. 47/48 recebendo a:denúncia em desfavor do acusado em 

16.08.2012. 

Defesa preliminar às fls. 52/53 alegando que não houve a caracterização 

de animus necandi, bem como, sustentando a demonstração de legítima defesa, 

requerendo a impronúncia do denunciado, e alternativamente, o afastamento da 

qual ificadora. 

Decisão denotando não vislumbrando qualquer hipótese de absolvição 

sumária, designando audiência de instrução (fls.54). 

Audiência de Instrução às fls. 61/74, na qual foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público (Glademilson Ferreira Gatinho, José Maria 

Costa Monteiro, Luis Mário Silva, Laurizete Monteiro Martins, Maria Cristina Gomes de 

Oliveira, Valdecy Pereira Júnior e Antonio Liberato da Silva) e pela Defesa (Claudiovan 

Almeida Campeio e Deuselino Araújo dos Santos), bem corno, colhido o interrogatório do 

denunciado WAGNER FERREIRA OLIVEIRA, VULGO "VAGÃO". Houve determinação ainda 

para abertura de vista às partes para as alegações finais, em forma de memoriais, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias para ambas as parte sucessivamente, pelo denunciante e 

denunciado. 

2 
	 1 
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Todos os depoimentos foram colhidos mediante sistema de gravação 

audiovisual, estando a Mia às fls. 74. 

Alegações finais do Ministério Público às fls. 77/84, opinando pela 

pronúncia do denunciado WAGNER FERREIRA OLIVEIRA, VULGO "VAGÃO", nos seguintes 

moldes: 

01)Quanto a vítima Vicente Gatinho Ferreira, requer a pronúncia do 

denunciado por Homicídio Qualificado pelo emprego de recurso que 

dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, afastando o 

motivo fútil; 

02) Quanto a vítima Glademllson Ferreira Gatinho, requer a pronúncia do 

denunciado por Tentativa de Homicídio Qualificado por motivo fútil; 

03)Quanto a vítima José Maria Cosia Monteiro, requer a pronúncia do 

denunciado por Tentativa de Homicídio Qualificado pelo emprego de 

recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido; 

Alegações finais da defesa às fls. 86/90, requerendo a impronúncia, 

diante da configuração dos institutos da légítirtia defesa própria e de terceiro. 

Vieram os autos conclusos. 

É o relatório. 

Decido. 

2. FUNDAMENTACÃO: 

A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à 

existência de prova da materialidade do delito e suficientes indícios da autoria, evitando-

se um exame aprofundado da prova afim de não influir indevidamente no convendmento 

dos jurados, que são os juízes naturais da causa. 

Mesmo sendo uma espécie de decisão na qual não há necessidade de o 

juiz proceder à análise aprofundada das provas, curial se faz que existam provas da 

existência do crime e indícios suficientes de autoria. 

Da análise dos autos, observo que, de fato, o denunciado deve ser 

pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos moldes narrados 

na denúncia e nas alegações finais ministeriais, pela acusação da prática de três delitos: 
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Homicídio Qualificado, na forma consumada, em face da vítima 

Vicente Ferreira Gatinho, pelo emprego de recurso que dificultou ou 

impossibilitou a defesa da vitima (art. 121, §29, inciso IV, do CPB); 

Homicídio Qualificado, na forma tentada, contra a vítima 

Gladernilson Ferreira Gatinho, por motivo fútil (art. 121, §29, inciso 

II, c/c art. 14, inciso II, do CPB); 

Homicídio Qualificado, na forma tentada, contra a vítima José Maria 

Costa Monteiro, pelo emprego de recurso que dificultou ou tornou 

impossível a defesa do ofendido (art. 121, §20, inciso IV, c/c art. 14, 

inciso II, do CPB); 

In casu, estão presentes nos autos os pressupostos da decisão de 

pronúncia, constantes no art. 413 do Código de Processo Penal, quais sejam: 

materialidade do fato; 

existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 

Quanto a materialidade (existência do fato), tenho que a mesma é 

inconteste, uma vez que da leitura do Latido de Exame Cadavérico da vítima Vicente 

Gatinho Ferreira de fis. 19/20 e Laudos de Exame de Corpo de Delito nas vítimas 

Glademllson Ferreira Gatinho e José Maria Costa Monteiro às fls. 23/24 e 25/26, 

respectiva mente. 

Ressalte-se, outrossim, que o próprio denunciado reconhece a 

materialidade delitiva, pois afirma categoricamente, ter efetuado os golpes com faca que 

causaram as lesões nas vítimas, ao argumento de legitima defesa própria e de terceiro, 

pois teria sido Injustamente provocado pela vítima Vicente Gatinho Ferreira e ter sido 

agredido pelas demais vítimas que vieram ao seu encontro. 

Nos autos, há, também, indícios suficientes de autoria contra o 

denunciado, que reconhece ter desferido os golpes de faca que causaram o óbito da 

vítima Vicente Gatinho Ferreira e astesões nas demais vítimas, o que é corroborado pelos 

depoimentos testemunhais. 

Estes indícios são extraídos do acervo probatório, que é coeso e 

harmônico a descrever indícios de autoria em desfavor do denundado quanto as práticas 

delituosas a ele imputadas, bem como, fato que este que foi corroborado pelas provas 

orais produzidas, consoante audio e vídeos constantes da mídia acostada às fls. 74. 
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Demonstrada a prova da materialidade e os indícios suficientes de 

autoria, passo a verificar a incidência da gualificadora indicada na denúnda.  

Conforme se verifica do acervo probatório, especialmente as provas 

orais epigrafadas, que descrevem com detalhes o iter criminis perpetrado, parece 

provável que o meio utilizado para a execução dos delitos de Homicídio Qualificado 

Consumado contra a vítima Vicente Gatinho Ferreira e Tentativa de Homicídio Qualificado 

contra a vítima José Maria Costa Monteiro, dificultou ou tornou impossível a defesa dos 

ofendidos. 

Ademais, parece provável que o motivo que ensejou as agressões contra 

a vítima Glademilson Ferreira Gatinho poderia ser classificado como fútil, conforme 

narrado pelo Ministério Público Estadual. 

Segundo a doutrina, motivo fútil "é o motivo insignificante que faz com 

que o comportamento do agente seja desproporcional. Segundo Heleno Fragoso, 'é 

aquele que se apresenta, ODMO antecedente psicológico, desproporcionado com a 

gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média'? (GRECO, 

Rogério. Código Penal Comentado, 4. Ed., 2010, p. 243). 

Nesses moldes, constatamos os indícios das qualificadoras indicadas 

pela acusação (art. 121, § 20, incisos II e IV, do CPÜ), devendo ambas serem submetidas 

à apreciação do Conselho de Sentença, a quem compete deliberar, definitivamente, sobre 

a temática. 

Importante registrar que no que pertine à incidência de qualificadoras, 

ressalto que a iurisprudência e a doutrina entendem que nessa fase processual, as 

mesmas só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer 

apoio nos autos, o que não vislumbro evidenciado no presente caso, vigorando também  

'quanto a elas o princípio in dúbio oro societatel. Nesse sentido:  

PROCESSUAL PENAL, RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.  
HOMICIDIO OUALIFICADO. EXCLUSÃO DA OUALIFICADORA PELO TRIBUNAL DE  
JUSTICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da orienta(*) pacifica 
do Suoerior Tribunal de Justice. as Qualificadoras somente oodem ser excluídas  
Quando, de forma incontroversa, se mostrarem absolutamente improcedentes, 
sem nenhum emir) nos autos - o 'nue não se vislumbra in rasu sob orna de 
Invadir a competência constitucional do Conselho de Sentenca. (ST): REsP  
899.829; 9 Turma: Rel. Min. Arnaldo Esteves Uma: Juro. 03/03/2009; DIE  
W03/2009). 

PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICIDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO 
CRIME EM SENTIDO ESTRITO. DESCIASSIFICACÃO. EXCLUSÃO DA 
OUAI IFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. DECLSUM EM 

'MÜabete, Julio FabbrInl, Código dê Processo- Penal Interpretado, Ba ED., 55o Paulo, atlas, 2001, o. 921.,  
'5- 
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CONSONÂNCIA COM O TEOR DO ART. 413 DO CPI'. APLICACÃO DO IN DUBIO 
PRO SOCIETATE. 1. A manutencão da sentenca de pronúncia se imoBe diante ida  

prova da materialidadeido crime e de indícios suficientes da autoria. 2. Prescinde.  
assim de um juizo de" certezas devendo as dúvidas remanescentes da iinstrucão  

c 	.1 -r-ti In Lr . 4 	 rib algrasupete  aPreciari Maar 

os delitos dolosos contra a vida. 3. As circunstâncias aualificadoras só podem ser  

excluídas auando manifestamente improcedentes. Precedentes. (TJ-CE: RSE 

7007 MV 5770-4/1.-Secsinde Câmara Criminai' Rela Deça Maria çirrinp da Sou?? 

i9obreira; DJCE 04/06/2009i Ma. 46).  
Nesses moldes, vislumbro que não restou afastada as referidas 

qualificadoras de forma cabal no presente caso, posto que há suporte probatório para 

justificar a submissão desta matéria ao Conselho de Sentença, sob pena de usurparse a 

competência do Tribunal do Júri. Portanto, devem as referidas qu alificadoras serem 

submetidas à apreciação do E. Conselho de Sentença. 

Passo, então, a analisara tese defensiva.  

Alega a defesa, em sede de razões finais, a caracterização do instituto 

da legítima defesa própria e de terceiro, fundando Sua tese nos depoimentos das 

testemunhas Maria Cristina Gomes de Oliveira (companheira do denunciado), Claudiovan 

Almeida Campeio e Deuzelino Araújo dos Santos e do próprio denunciado, que afirmam 

que a vítima Vicente datinho Ferreira teria provocado a companheira do denunciado, 

passando a mão sob suas nádegas e chamando o denunciado de "corno", bem como, as 

demais vítima Glademilson Ferreira Gatinho e :José Maria Costa Monteiro teriam se 

aproximado do denunciado e lhe agredido. 

No entanto, da análise dos autos, não se vislumbra a caracterização, à 

evidência, das causas excludentes da ilicitude pleiteadas, que somente podem ser 

acolhidas nesta etapa processual se demonstradas de forma inequívoca, não podendo ser 

acolhida; com plena convicção, nesta fase processual, dada a dinâmica dos fatos, 

devendo ser submetida ao plenário do Tribunal do Júri, a quem é reservada a apreciação 

da temática. 

Assim, constata-se que caso fosse acolhida a pretensão da defesa, 

estar-se-la usurpando a competência do plenário do Tribunal do Júri, posto que é pacífico 

o entendimento de que somente podem ser acolhidas as teses de exdudentes de llicitude 

acaso esteja demonstrada à evidência (inequivocamente) nos autos. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: 

[...] como é cedico as teses alegadas pela Defesa só Podem ser 
acolhidas com a existência de provas inequívocas, sob pena de excluir 
do Tribunal do Júri que é o Juiz Natural da causa, a oportunidade de  

examinar os elementos de provas constantes nos autos.  (REsp 
882.388/AG Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 
05/08/2010, Dle 13/09/2010) 
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De outra banda, a atual fase processual se caracteriza por um juízo de 

admissibilidade da imputação. Havendo Indícios que apontem para o crime doloso contra 

a vida, a solução deve ser dada pelo Júri. 

Nesse sentido, também é a orientação do Si], cujas ementas 

transcrevemos: 

PENAL E PROCESSUAL PENAL, HOMICÍDIO OUALIFICADO. PRONÚNC/A. 
DÚVIDA EM RELACÃO À EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE LEGITIMA 
DEFESA.  PREVALÊNCIA DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO ART. 121, § 2.0, INCISO IV, 
DO CÓDIGO PENAL. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA 
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.  

Mantida a sentença de pronúncia pelo Tribunal a quo, que aplicou o principio 
In dublo pra societate pois não seria possível a absolvido sumária do 
Acusado por faltar a inequívoca comprovacão da acão em legitima 
defesa a pretensão do Agravante» de afastar tais fundamentos Implica, 
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que 
não se coaduna com a via eleita, em face do óbice contido na Súmula n.o 07 do 
Superior Tribunal de Justiça. 

Só podem ser excluídas da sentenca de pronúncia as circunstâncias 
qualificadoras manifestamente imProcedente.s. uma vez que não se 
pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1249874/GO, 
Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 'TURMA, julgado em 03/02/2011, Dia 
21/02/2011). 

Se o paciente agiu em legitima defesa própria, ou por vincianca, é 
questão que só Poderá ser analisada pelo E. Tribunal do Júri  
competente para iniciar os delitos dolosos contra a vida.  Ordem 
denegada. (HO 163.520/DF, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 31/08/2010, DJe 
20/09/2010). 

Por fim, não vislumbro a caracterização de causas de aumento de pena 

a serem valoradas pelo Conselho de Sentença. Acrescente-se, outrossim, que as 

eventuais causas de diminuição de pena poderão ser sustentadas pela Defesa por 

ocasião do Plenário do Tribunal do Júri. 

Em suma: as provas trazidas aos autos são suficientes para pronunciar 

o réu, uma vez que há indícios sufidentes de autoria e não exsurge, na hipótese, de 

maneira inequívoca, qualquer excludente de ilicitude ou hipótese de desclassificação do 

delito. 

DISPOSITIVO:  

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 413, do Código de 

Processo Penal, provada a materialidade delitiva e presentes indícios 

suficientes de autoria, PRONUNCIO o denunciado WAGNER FERREIRA 

OLIVEIRA. vulao "Vaoão", qualificado nos autos a fim de que seja 
7 
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submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela imputação da prática dos 

seguintes delitos: 

Homicídio Oualificado, na forma consumada, pelo emprego 

de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do 

ofendido (art. 121, §20, inciso IV, do CPB), contra a vítima 

Vicente Ferreira Gatinho; 

Homicídio Qualificado, na forma tentada, por motivo fútil 

(art. 121, §20, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do CPB) 

Contra a vítima Glademilson Ferreira Gatinho; 

03)Homicídio Oualificado, na forma tentada, pelo emprego de 

recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do 

ofendido (art. 121, §20, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do 

CPB), contra a vítima 3osé Maria Costa Monteiro; 

4. Da Manutenção da Prisão Cautelar/Preveritiva 

Em observância ao disposto no art. 403, § 3°, do CPP, passo a apreciação 

da manutenção da prisão preventiva do denunciado. 

Considerando que ainda persistem os motivos que ensejaram a decretação 

da prisão cautelar, afigura-se inadequado que o denunciado, nesse momento, venha a 

responder ao processo em liberdade, restando evidente a necessidade de manutenção da 

ordem pública sendo a prisão necessária, ainda, ao atendimento da conveniência da  

instrucão criminal a fim de ser levado a efeito o julgamento pelo Tribunal do Júri. 

Destarte, a manutenção da custódia provisória se faz necessária com o 

intuito de garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o 

exercício de seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor 

da infração penal.' 

Verifica-se, portanto, a presença de elementos suficientes para que se 

adote uma medida cautelar restritiva da liberdade. 

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 311 e 312 do CPP, por 

conveniência da instrução criminal e como garantia da ordem pública, 

2  NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 80  ed. ver., atual e ampl. São Paulo: 
Editora Revises dos Tribunais, 2008. 
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MANTENHO a prisão preventiva do denunciado WAGNER FERREIRA OLIVEIRA,  

vulgo "Vagão". 

A PRESENTE DECISÃO .3Á SERVE COMO MANDADO DE PRISÃO,  

devendo o denunciado permanecer recolhido na Delegacia de Polícia Civil de 

Apicum-Acu, aguardando a designacão da Sessão Plenária do Tribunal do Júri. 

5. DAS DISPOSICÕES FINAIS:  

Nos termos do art. 420, inciso 1, do CPP, intime-se o pronunciado 

WAGNER FERREIRA OLIVEIRA, vulgo "Vagão",  pessoalmente da presente decisão, 

sem prejuízo da intimação de seu advogado dativo, Dr. João da Hora Araújo (OAB-MA 

3410), também pessoalmente, nos termos do aludido dispositivo legal. 

Decorrido o prazo recursal, considerando os efeitos preclusivos da  

decisão de pronúncia, intimem-se o Ministério Público e o advogado constituído  

para, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, apresentarem o rol das  

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco), bem  

como, efetuar a juntada de documentos e requerer diligências, nos termos do  

art. 422 do CPP.  

Dou por publicada esta decisão com a entrega dos autos na Secretaria. 

Registre-se. 

Notifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se. 

Bacuri/MA, 11 de outubro de 2012. 

of Ls.r 2  /am, 	• fotani-z— 
Marco-Adriano Ramos Fonséca 

Juiz de Direito Tittilár da ia  Vara da Comarca de Pedreiras/MA 
Respondendo péla Comarca de Bacuri/MA 

-6/V / 00Pa 	 `-eLt 

/6/1°  

'11/2  él71 . 	/ 
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Ofício no 104/2012-DEPOL. 

Apicum-Açu, 25 de outubro de 2012. 

Ao Senhor Doutor 
MARCO ADRIANO RAMOS FONSECA 
Juiz de Direito da Comarca de Bacuri. 
Bacu ri/MA 

ASSUNTO: Fuga de Presos de Justiça. 

Meritíssimo Juiz, 

Através deste estou enviando em anexo o RfirAtalõtliES 
W-GrAlf5E g$0,StElrÚSTIairdNa Delegacia de Policia. 

Respeitosamente, 

' /fly 
j, ./41  4  

Antonio Liberato da Silva - 30Sgt.PM 
CMT do 20  GPPM/30/4a CIA 
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Rua 07 de Setembro, s/n, bairro Matriz, CEP 65275-000 - Apicum-Açu/MA 

RELATÓRIO DE FUGA DE IPRESOS DE TUSTICA 

Comunico-vos que na noite do dia 24/10/2012, por volta das 

21hs0Ornin, os presos de justiça: 

JOSÉ AILSON CANTANHEDE, vulgo "ROE COURO OU GATÃO", 

preso em Flagrante Delito por pratica de crime previsto no Artigo 157, § 30, 

in faine, do Código Penal Brasileiro; 

ALDEMIR COSTA DINIZ, vulgo "GANGO", preso por Mandado de 

Prisão Preventiva emitido por essa comarca de Bacuri-MA, por prática de 

crime previsto no Artigo 121 CPB, o qual está CONDENADO; 

ANTONIO CARLOS SOUSA, preso por Mandado de Prisão 

Preventiva emitido por essa comarca de Mirinzal/MA, transferido para está 

Delegacia de Apicum-Açu no dia 15/03/2012; 

UARLAN SANTOS 5ILVA, vulgo "BAMBURRAR", preso por 

Mandado de Prisão Preventiva emitido por essa comarca de Bacuri/MA, no dia 

17/04/2012; 

VALDEMIR ARAUJO CORDEIRO, vulgo "MACONHA", preso por 

Mandado de Prisão Preventiva emitido por essa comarca de Bacuri/MA, 

transferido para está Delegacia de Apiaun-Açu no dia 19/04/2012; 

FLORANILSON BISPO FERREIRA COSTA, vulgo "SININICO", 

transferido da Delegacia de Bacuri para Apicum-Açu; 

FABIO PEREIRA TORRES, vulgo "MARÉ MANSA", transferido da 

Delegacia de Bacuri para Apicum-Açu; 

WAGNalFEWI 	wiERAyulg6JÇ4VAQ4Oi ,  preso em - 
Flagrante Delito no dia 15/07/2012 por pratica de crime previsto no Artigo 
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POLÍCIA CIVIL 
DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE APICUM-AÇU/W1 
Rua 07 de Setembro, s/n, bairro Matriz, CEP 65275-000 - Aplcum-Açu/MA 

121, § 2°, Incisos I e II e Art. 121, § 2°, Inciso II, c/c Art. 14, Inciso II do 

CPB; 
JOSÉ RAIMUNDO SILVA, vulgo "MUDICO", preso em Flagrante 

Delito no dia 14/09/2012 por pratica de crime previsto nos Artigos: 33 da Lei 

11.343/2006 do Código Penal, de posse de uma serra, serraram o portão da 

sela 01, o cadeado da sela 03, o cadeado do banho de sol, a grade de proteção 

do banho de sol e em seguida fugiram, que em seguida informei ao 100  BPM e 

Ia 4a  Cia, e sair em diligência para tentar capturar algum dos fugitivos, fiz 

uma barreira na MA 305, mais não conseguir capturar nenhum dos 

delinqüentes 

É o relatório. 

Apicum-Açu-MA, 25 de outubro de 2012. 

../7) 

Antohio Liberam da Silva - 3°Sgt.PM 
CMT do 2° GPPM/374a CIA 
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MANDADO DE PRISÃO.  PREVENTIVA 
; 

O Dr. MARCELO SANTANA( FARIAS, Juiz de Direito 
Titular:desta•Comarce de,Becuri/Ma, na forma da Lei, etc. 

- DETERMINA  ao Si.:OFICIAI,OE JUSTIÇA, AUTORIDADE POLICIAL, ou , 

quem suas vezes fizer, que, em cumprimento ao presente (Hiá-fOrma da lei, proceda 
.:(") 

à PRISÃO PREVENTIVA  de WAGNER FERREIRA OLIVEIRA, Vulgo "VAGÃO", 

brasileiro, oatural de Apicurn-Açu/MA ; nascido. 	23/12/1989,, pescador, soiteiro, 

filho de Lauro Oliveira 'e 'de Leide Costa Ferreira, con..óltimo endereço na Rua 

Principal, s/h,PoVoaclotReferé,•pa cidade,cle Apicum-Açu/ki4tmó Judiciário desta 

Comarca de Bacüri/MA, devendo o mesmo., Ser mantido ríe.belegácia de Polida dá 

cidade, à disposição deste Juízo Este Mandado- decorre1/41e:deasão proferida nos , 	. 

autos da Ácão Penal  ,:Processo 	390-78.2012.80On (THEMIS PG), 
, 	• 	 :A. : 

I
i 	 com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código  de Processo Penal,  por 

prática prevista nos art. 1.21, § 2°, incisos II e IV e art. 	'; 	 cic 

att. 14, inciso II, todos do Código Penal B sileiro. 1E0 	 (Fábi 

Henrique S. Araújo), Sedetário Judicial, *que o digito;  

- 	 • • . 
. . -". 

Bacuri (MA), 24 de julho de 2014. 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

  

CONCLUSÃO PARA IULGAMENTO 

Nesta data, faço estes autos conclusos ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

José Bernardo Silva Rodrigues - para julgamento dia 13.11.2014. 

São Luís, 06 de novembro de 2014. 

cliada-H 
Márcia Cristina Mesquita Silva 

Secretária da Segunda Câmara Criminal, em exercício 

TERMO DE RECEBIMENTO 

Recebido em 
Às ji 	h 

Gab. Des. Jose Ber .ardo Silva Rodri; 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

EXTRATO DE ATA 

Sessão do dia 13 de NOVEMBRO de 2014 

REFERÊNCIA PROCESSO CRIMINAL I Recursos I Recurso em Sentido Estrito 
NÚMERO PROCESSO N.Q 0000390-78.2012.8.10.0071 
PROTOCOLO N.52 043997/2014 - BACURI 

RECORRENTE: WAGNER FERREIRA OLIVEIRA 

DEFENSOR DATIVO: JOÃO DA HORA ARAÚJO 

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

PROMOTOR(A)(ES): NELSON NEDES RIBEIRO GUIMARÃES 

RELATOR: Des. JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES 

DECISÃO 

"UNANIMEMENTE E DE ACORDO COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA, A SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, NOS 

TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR". 

Votaram os Senhores Desembargadores JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, RAIMUNDO JOSÉ 

BARROS DE SOUSA, JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA. 

Presidência do(a) Des(a). JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA 
Procurador(a) de Justiça: DR. Q REGINA MARIA DA COSTA LEITE 

MARCIA C 	A 	QUITA SILVA 
SECRETÁRIO(A) DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 

COORDENADORIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS 

TERMO DE RECEBIMENTO 
Recebido em  09 Lik iJLl  

Às 	4i h 

Ga b. Des. José Bfnardo Silva Rodrigue,  

Segue acórdão enl___lauda(s). 

são 4  Lute e 01 zo 
7- 

Des. Jose Mudo Silval‘drigues 

/
/ Relato'," 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 
	 1 

SEGUNDA CÂMARA CRMINAL 
SESSÃO DO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014. 
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 043997/2014 - BACURI-MA 
NÚMERO ÚNICO: 000039-78.2012.8.10.0071 
RECORRENTE: WAGNER FERREIRA OLIVEIRA 
DEFENSOR DATIVO: JOÃO DA HORA ARAÚJO 
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
PROMOTOR: NELSON NEDES RIBEIRO GUIMARÃES 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES 

Acórdão: if.6:516  

EMENTA 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2°, IV, C/C ART,. 121, §2°, IL 
C/C ART. 14, 11 E ART. ART. 121, §2°, II, C/C ART. 14, 11, TODOS DO 
CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. PROVAS EXISTENTES DOS INDÍCIOS DE 
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. LEGÍTIMA DEFESA. AFASTAMENTO 
DAS QUALIFICADORAS. TESES IMPROCEDENTES. RECURSO 1MPROVIDO. 

A pronúncia é apenas o encerramento de urna fase 
processual dos crimes de competência do júri popular. A existência 
de provas que corroboram no sentido de haver indícios suficientes 
de autoria e da materialidade delitiva não autorizam a impronúncia 
do recorrente, prevalecendo o in dublo pra societate. 

A análise da legítima defesa, neste átrio processual, a 
ensejar uma absolvição sumária, deve ser extreme de dúvidas, 
assim como a exclusão de qualificadorcr, conforme farta 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema. 

Recurso improvido. 

r;4te\  
O-2 

Otte a‘c 

Gabinete do Desentbargactok 	Bernardo Silva Rodrigues 
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão —falatiO da Justiça "Clóvis Bevildq 

Mi, Pedro II, Centro —CEP. 6S0 I 0:4511. —Sãl) tuisalA 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N°043997/2014 - BACURI-MA 
NÚMERO ÚNICO: 000039-78.2012.8.10.0071 
RECORRENTE: WAGNER FERREIRA OLIVEIRA 
DEFENSOR DATIVO: JOÃO DA HORA ARAÚJO 
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
PROMOTOR: NELSON NEDES RIBEIRO GUIMARÃES 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES 

RELATÓRIO 

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de: WAGNER 
FERREIRA OLIVEIRA (fls. 101-102 ), contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito 
da Vara Única da Comarca de Bacuri/MA (fls.91-99), que o pronunciou como 
incurso nas sanções dos ad. 121, §2°, IV, c/c. 121 § 2°, II, c/c art. 14,11 e art. 121, § 2°, 
IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal 
do Júri. 

Em razões recursais (fls. 103-106), a defesa pleiteia a absolvição do 
recorrente pautada no reconhecimento da excludente da legítima defesa , e se 
não for o entendimento desse Egrégio Tribunal, requer o afastamento das 
qualificadoras. 

O Ministério Público, em contrarrazões (fls. 113-118), manifestou-se pelo 
improvimento do recurso, mantendo-se incólume a pronúncia. 

Em decisão de fls. 110-11, o juizo a quo manteve a pronúncia do réu, 
determinando a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça, e por oportuno 
determinou a expedição de mandado de prisão para recaptura e recolhimento do 
recorrente, em razão de sua fuga da Delegacia de Apicum-Açu. 

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador 
Cezar Queiroz Ribeiro (fls. 133-140), opina pelo improvimento do recurso em 
epígrafe, mantendo-se, in totum, a decisão vergastada. 

É o relatório. 

VOTO 

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso. 

O MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Bacuri/MA, 
pronunciou WAGNER FERREIRA OLIVEIRA pelo assassinato de Vicente Golfinho 
Ferreira e tentativa de homicídio contra Glademilson Ferreira Gatinho e José Maria 
Costa Monteiro,ocorrido no dia 15 de julho de 2012. 

No dia do fato delituoso, por volta das 14hs, o Recorrente," após 
acertar Vicente Gatinho Ferreira com uma garrafada na cabeça, perseguiu o 

Gabinete do DesembargadorJosé Bernardo Silva Rodrigues  
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhao— Palácio da Justiça "Clóvis Beviláqua" 

Av. Pedro II, Centro — CEP 65010-450 — Silo Luís/MÁ 
%es• 
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mesmo quando tentava fugir. Ao alcançá-lo, desferiu 5 (cinco) golpes de faca, tipo 
peixeira, atingindo-lhe a região abdominal esquerda, o ombro esquerdo, a região 
dorsal e a lombar esquerda, o que resultou em sua morte. 

Em ato contínuo o recorrente, ainda desferiu um golpe com o mesmo 
instrumento, na perna direita da vítima Glademilson Ferreira Gatinho e outro no 
pescoço do ofendido José Maria Costa Monteiro, que lhes causaram ferimentos, 
conforme descritos no Exame de corpo delito de fls. 24/24-v e 26/26. 

A empreitada criminosa iniciou-se com uma briga pelo fato da vitima 
ter supostamente passado "as mão nas nádegas da esposa do recorrente", o que 
desencadeou uma briga, que ensejou num homicídio de Vicente Gatinho Ferreira, 
e em duas tentativas de homicídio dos ofendidos, em tela, que foram defender a 
vítima do injusto. 

Pronunciado corno incurso nos delitos tipificados no art. 121, §2°, IV, 
(da vítima Vicente Gatinho Ferreira),art. 121 § 2°, II, c/c art. 14, II do CPP ( do 
ofendido Glademilson Ferreira Gatinho), e art. 121, § 2°, IV, c/c art. 14,11 do Código 
Penal ( do ofendido José Maria Costa), Wagner Ferreira Oliveira, em suas razões 
recursais, pleiteia Absolvição pautado no reconhecimento da excludente de 
legítima defesa, quando defendeu sua companheira do ato libidinoso da vítima 
quando, este "passou as mãos nas nádegas" da esposa do pronunciado. 
Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras. 

Ab initio, importante registrar que a pronúncia encerra a primeira fase 
dos crimes de competência do Júri Popular, estando ela condicionada apenas à 
existência da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, o que se 
pode vê inclusive da redação do Código de Processo Penal, em seu art. 413, in 
verbis: 

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, 
se convencido da materialidade do fato e da existência de 
indícios suficientes de autoria ou de participação. 

No caso dos autos, a materialidade delitiva está devidamente 
comprovada pelo Laudo Cadavérico (fl. 20- v), o qual atesta que a morte decorreu 
de agressão por ferimento perfuro cortante na região dorsal do ombro esquerdo 
(duas perfurações), região lombar esquerda e região abdominal esquerda, Corpo 
Delito (Lesão Corporal-A) de Vagner Ferreira de Oliveira (Lesão Corporal-A), às fls.16-
16v, Corpo Delito de Gladenilson Ferreira Gatinho, (Lesão Corporal-A) às ( fl. 24-24-
v), Corpo Delito de José Maria Costa Monteiro, (Lesão Corporal -A)(fl. 26-26-V) 

Em relação aos indícios de autoria, também não há qualquer 
controvérsia, conforme se pode concluir pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04-
08), nos depoimentos em fase lnquisitorial de fls. 21, 22, 27, 35-38 e interrogatório 
prestado em sede Judicial de fl. 74, onde o Recorrente confessou o crime,  e / - 

r 

.0k5:0 
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Gabinete do Desembargador José Bernardo Silva Rodrigues 	 ,ikevat°` 

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhao— Palácio da Justiça "Clóvis Beviláqua" 
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confirma a imputação que lhe foi feita, narrando detalhes sobre o ocorrido, porém 
afirmando que agira sobre o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa. 

recorrente pleiteia absolvição com base na tese de excludente de 
Legítima Defesa. É cediço, que o fato deu-se de forma desproporcional, visto que 
após dar uma garrafada em Vicente Gatinho Ferreira, saiu correndo atrás deste, 
dando-lhe vários golpes de faca, o que pode dessa forma desconfigurar o instituto 
da Legítima Defesa, em razão do excesso punível. 

Para Celso Delmanto, Código Penal Comentado- Ed. Renovar, pg.25, 

Excesso Punível, "existe quando o sujeito repele a agressão excedendo-se na 
repulsa, seja valendo-se de meios superiores aos meios necessários , seja não os 
utilizando com moderação. Tal excesso é punível, na forma do parágrafo único do 
art. 23 do CP. Se o excesso foi doloso, o sujeito responde pelo que se excedeu a 
título de dolo, se foi culposo, a título de culpa, caso excesso se constitua em si, 
delito culposo". 

Sendo assim, a ação do autor, para que seja reconhecida como 
excludente da ilicitude, deve se dar com o emprego moderado dos meios 
necessários para repelir agressão, exigindo a lei que aquele mensure os meios 
necessários para resguardar o bem jurídico tutelados. 

excesso do autor, aquilo que extrapolar o necessário para a defesa 
do bem jurídico em ameaça, não será albergado pela legítima defesa e é passível 
de responsabilização, na hipótese de haver dolo ou culpa. 

Código Penal retrata no art. 25, o conceito de Legítima Defesa, que 
in verbis diz:- "Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos 
meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de 
outrem". 

É certo que o meio empregado pelo recorrente extrapolou a 
moderação e tão pouco se deu em virtude da Legítima Defesa, sendo assim, não 
assiste razão ao pleito defensivo. 

Em se tratando do pedido subsidiário, visando excluir as qualificadoras 
do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a 
defesa do ofendido, hei por bem mantê-las, haja vista que os depoimentos colhidos 
em sede policial e judicial (mídia de fl. 74) não são uníssonos quanto aos motivos do 
crime e parecer ser indiscutível a presença da segunda qualificadora, já que 
avançou contra a vítima desarmada e de surpresa, dando-lhe garafada e facadas, 
posteriormente. Assim, presentes indícios das qualificadoras presentes no art. 121, § 
2°, incisos II e IV, do CP, imperioso que ambas sejam submetidas ao Conselho de 
Sentença , que tem competência para discutir a matéria. 

Conforme se verifica, não há como afastar, de plano, a 
responsabilidade do pronunciado pelo fato imputado, não estando comprovados 

71 
Gabioete do Desembargador José Bernardo Silva Rodrigues 

Tribunal de Justiça do Estado do Nlarantião —Palácio da Justiça "Clóvis Beviláqua" 
Av. Pedro II, Centro— CEP 65010-450 — São Luís/MA 
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quaisquer das hipóteses do art., 415 do Código de Processo Penal, cabendo tal 
decisão ao Tribunal do Júri. 

Reforça-se que, havendo dúvida nesta fase, vigora o princípio In dublo 
pro societate. Assim sendo, deve a tese defensiva ser examinada, de forma 
detalhada e pormenorizada, pelo Tribunal do Júri, juízo constitucional competente 
para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, postulado de 
constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal enti diversas 
oportunidades]. 

Desse modo, restando provada a materialidade do delito e havendo 
indícios suficientes da autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, 
razão pela qual, de acordo com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO 
RECURSO. 

É como voto. 

Sala das Sessões da Egrégia Segunda Câmara Criminal do Tribunal de 
Justiça do Estado' do Maranhão, em São Luís, 13 de. novembro de 2014. 

Desembargador JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES 
Relator 

Gabinete do Desembargador José Bernardo Silva Rodrigues 
Tribunal de justiça do Estado do Maranhão:— Palácio da Justiça "Clóvis Beviláqua" 

Av. Pedra 11, Centro — CEP 65010450 —São Luis/'IA 
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes 
os acima mencionados. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores 
da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, 
unanimemente e de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em 
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator. 

Votaram os Senhores Desembargadores JOSÉ BERNARDO SILVA 
RODRIGUES - Relatar, JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA - Presidente e RAIMUNDO 
JOSÉ BARROS DE SOUSA. 

Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Regina Maria 
da Costa Leite. 

Sala das Sessões da Egrégia Segunda Câmara Criminal do Tribunal 
de Justiça do Estado do Maranhão; em São Luis, 13 de novembro de 2014. 

Desembargador JOSE/BERNARDO SILVA RODRIGUES 
Relator 

Gabinete do Desembargador Jdae Bernardo:ilva Rod ripes 
Tribunal de justiça do Esfatio do blaranlitio — Paleció da Justiça "Clóvis Bcrilatuin" 

Av. Pedro II, Centro — CEP 65010450 —Êilo Luís/A1,1 
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

Certifico que o Acórdão número 156576/2014, referente ao processo número 0439972014; 
proferido pelo GAB. DES. JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES (Segunda Câmara 
'Criminal) foi dispOnibilizado no dia 19/11/2014 ãs 11:33 e publicado no dia 20/11/2014, Edição 

216/2014. 

São Luis, 26/11/2014 
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Mat. 137729 
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PROCESSO N°. 390-78.201.2.8.10.0071 — AÇÃO PENAL 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
DENUNCIADO: VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO". 
VÍTIMAS: VICENTE GATINHO; GLADEMILSON FERREIRA GATINHO e JOSÉ MARIA 
COSTA MONTEIRO.  

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI 
POPULAR DA COMARCA DE BACURI, REALIZADA NO ANO DE 2016 NO TERMO 

JUDICIÁRIO APICUM-AÇU, ESTADO DO MARANHÃO, INSTALADA NO DIA 16 DE 
MARCO, PARA JULGAMENTO DO RÉU 

VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO" 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e dezesseis (2016), 

nesta cidade de Bacuri, Estado do Maranhão, no Auditório da Câmara de Vereadores do 

Município de Apicum-Açu/MA, Termo Judiciário desta Comarca de Bacuri/MA, onde na 

oportunidade está sendo realizado Sessão do Tribunal do Júri Popular, a portas abertas, às 10:10 

horas,  presentes o MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, Dr. THADEU DE MELO 

ALVES, comigo Secretário do Júri que esta subscreve, assim como a Oficiala de Justiça 

CLAUDINES DA PAZ CAMPOS SILVA, sendo a Oficiala como porteira do auditório, e foi 

iniciada a sessão com as solenidades legais. O MM. Juiz Presidente, cumprindo o disposto no art. 

462, do CPP,  abriu a urna  contendo as cédulas com os nomes dos vinte e cinco jurados 

'sorteados  para esta sessão, e verificando publicamente que lá se achavam todas, conforme 

termo lavrado e juntado aos autos respectivo mandou que se fizesse a chamada em voz alta e, 

havendo o número legal de jurados, declarou instalada a sessão, depois de ter verificado a 

presença de 17 (dezessete) Jurados, sendo 13(treze) Jurados Titulares e 04 (quatro) 

suplentes, os quais seguem a abaixo relacionados. 

No. NOME DOS JURADOS TITULARES PRESENTES 
1 SUELINE CASTRO FONSECA 

2 EDINALDO FERREIRA RABELO 

MISAEL DOS SANTOS CARDOSO 
4 DENISE RABELO TAVARES 

()) 5 MARIA DO NASCIMENTO CALDAS RIBEIRO 

Tlibteu ktMeIo  Alves 
3uis de Direito Proslaentà do Tribunal do Júri 
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6 CANUTO DE AZEVEDO MARTINS 

7 ELIENE SANTOS 

8 JOSE ARMATEIA ARANHA COSTA 
9 FRANCIONILDE DA SILVA FERRAZ 

.10 ANASTÁCIO SILVA SOUSA JÚNIOR 

.11 KEILA CRISTINA RODRIGUES MARQUES 

.12 DUCIMAR FARAH SILVA 

.13 ADÉRITO MIRANDA SANTOS FILHO 

No. NOME DOS JURADOS SUPLENTES PRESENTES 
.1 LAELSON MOURA RODRIGUES 

.2 JOÃO SILVA CANTANHEIDES 

.3 IVAN BRITO ALMEIDA 

.4 ELIZETE MOURA SILVA 

Dentre os jurados sorteados e convocados estavam ausentes as juradas DENEILDE 

MONTEIRO COSTA, em razão de ter e acompanhar sua mãe idosa em consulta médica na 

cidade de São Luís sem previsão para o retorno (requerimento fls. 185); ELIENE SOUZA 

RABELO; CLARICE PONTES DINIZ, ELIVANDA PIRES e JODNA DO SOCORRO MAIA 

GATINHO (Jurada Suplente), em razão de problemas de saúde, devidamente comprovado, 

através dos atestados médicos acostados ás fls. 189/190 e 206/207 dos autos; MARLY DOS 

SANTOS por se encontrar impossibilitada de andar (certidão de fls. 181); DEUSENIFtA CALDAS 

rt CASTRO; ANA MARIA FERREIRA SANTOS; ANTONIO MAGNO COSTA e NATAN COSTA 

RODRIGUES, por não terem sido localizados quando da realização das diligências pela Oficiala 

de Justiça. Ausente ainda os Jurados Titulares GRACINETE GONÇALVES COSTA; JEAN 

CASTRO FONSECA e FABRICIO MAURO MONTELO OLIVEIRA, injustificadamente, vez 

que devidamente notificados no despacho de fls. 186/187, razão por que aplico a 

multa de Offum) salário mínimo para cada um dos faltosos, conforme previsão do art. 

442 do .CPP; devendo a Secretaria Judicial realizar as providências necessárias 

relativas a cobrança.  Faço constar na ata da Sessão que não foram apontad s quaisquer 

irregularidades na convocação e sorteio dos jurados, operando-se e partir 

sanacão de faltas eventualmente existentes.  Assinado o termo de verifi 

momento a 

de cédulas 

u• Alves 
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e havendo número legal, declarou o MM. Juiz Presidente aberta à sessão e fez nova  

verificação da urna,  para os fins e observância do disposto no art. 463 do CPP,  e anunciou 

que ia ser SUBMETIDO A JULGAMENTO  o processo em que é autor o MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL o Réu VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO"t, 

tendo como vítimas VICENTE GATINHO; GLAUDEMILSON FERREIRA GATINHO e JOSÉ 

MARIA COSTA GATINHO, determinando ao Porteiro que apregoasse as partes, sendo que da 

chamada foi verificada a presença do Dr. RODRIGO ALVES CANTANHEDE, Promotor de Justiça 

do réu, VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO",  acompanhado do 

advogado nomeado Dr. 3URANDY SILVA-OAB/MA-12.436. Não havendo razão para 

adiamento, foi dada continuidade a Sessão, nos termos do art. 457 do Código de 

Processo Penal.  Dando prosseguimento o MM. Juiz Presidente realizou breve explanação aos 

jurados da importância do serviço que estavam prestando a sociedade, bem corno do caráter 

obrigatório deste• serviço, e também ressaltou o caráter cominatório do não comparecimento 

daqueles jurados devidamente intimados, dentre outras observações sobre o procedimento de 

formação do CONSELHO DE SENTENÇA.  Continuando os trabalhos, após cumprir o disposto 

no art. 467 do CPP,  conforme termo nos autos, pelo MM. Juiz foi dito que ia ser procedido o 

sorteio para a formação do CONSELHO DE SENTENÇA,  antes, porém, conforme determina 

o art. 466 do CPP,  esclareceu sobre os IMPEDIMENTOS, A SUSPEIÇÃO E AS 

INCOMPATIBILIDADES  constantes dos arts. 448 e 449 do referido Código.  Após, deu 

continuidade aos trabalhos, sendo que à medida que as cédulas iam sendo tiradas da urna, uma a 

uma, o MM. Juiz as lia, sendo sorteados os seguintes jurados, na ordem em que foram aceitos, 

obedecido o disposto no art. 468 do CPP, passando a constituir o CONSELHO DE SENTENÇA,  o 

qual segue abaixo. 

SUELINE CASTRO FONSECA 
EDINALDO FERREIRA RABELO 
DENISE RABELO TAVARES 
MARIA DO NASCIMENTO CALDAS RIBEIRO 
ADÉRFF0 MIRANDA SANTOS FILHO 

	

6, 	FRANCIONILDE DA SILVA FERRAZ 

	

7. 	JOSÉ ARIMATÉIA ARANHA COSTA 
Cada um dos jurados, à medida que ia sendo sorteado e nome 

aceitação pelas partes, ocupava o respectivo lugar, separadamente d 
de de 	o Alves 
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RECUSADO PELA DEFESA: 

	

1. 	DUCIMAR FARAH SILVA 

RECUSADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO: 

	

1. 	CANUTO DE AZEVEDO SILVA 

Formado o CONSELHO DE SENTENÇA,  o MM. Juiz tomou de seus componentes o 

compromisso legal, conforme termo nos autos, sendo que às 10:30 horas,  foi entregue a cada  

membro do Conselho de Sentença cópias do relatório do processo, bem como da  

sentença de pronúncia,  tudo em cumprimento aos termos do art. 472 parágrafo único do CPP. 

Retomados os trabalhos às 10:40 horas,  nos termos do art. 473 e ss. do CPP. Pelo MM. Juiz 

Presidente foi iniciada a INSTRUÇÃO PLENÁRIA,  tendo sido cientificado as partes gue a  

INQUIRIÇÃO das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, bem como o 

interrogatório do réu seria realizado  mediante utilização de sistema de gravação 

AUDIOVISUAL,  nos termos do Artigo 405 do CPP e da Resolução n0105/2010-CNJ, não 

tendo sido apresentada nenhuma objeção pelos mesmos.  Após foram inquiridas as 

testemunhas presentes arroladas pela acusação e defesa, as quais seguem abaixo relacionadas: 

N.o ORDEM NOME DA TESTEMUNHA PRESENÇA: 
ARROLADAS PELA ACUSACÃO 

 GLADEMILSON FERREIRA GATINHO SIM 
 JOSÉ MARIA COSTA MONTEIRO SIM 
 LUíS MÁRIO SILVA SIM 
 MARIA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA SIM 

ARROLADAS PELA DEFESA 

 CLAUDIOVAN ALMEIDA CAMPELO NÃO 
 DEUSELINO ARAUJO DOS SANTOS SIM 

Presente ainda a testemunha Arrolada pela Acusação MARIA CRISTINA GOMES DE 

OLIVEIRA, que não havia sido intimada, inclusive tendo nos autos, Requerimento protocolado 

pelo Representante do Ministério Público requerendo a desistência da oitiva da mesma. Tendo em 

vista o comparecimento espontâneo da testemunha, foi questionado o Representante o Ministério 

	

Público se ratificava o requerimento de dispensa, tendo este se manifestado no 	en 	que fosse 

realizada a oitiva da testemunha até então faltosa. O sue não se opôs a d-fe. tendo sido 

	

deferido pelo MM. Juiz Presidente. Ausente a testemunha arrolada pela Befe 	OVAN 

	

eu 	Melo Alves 
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ALMEIDA CAMPELO por não ter siso intimado, tendo o advogado nomeado do acusado, 

requerido à desistência da oitiva do mesmo, o que não se opôs o Representante do Ministério 

Público, tendo sido deferido pelo MM. Juiz Presidente. Ouvidas as testemunhas arroladas pela 

ACUSAÇÃO E DEFESA,  Às 13:30 horas foram suspensos os trabalhos para o almoco, 

sendo na oportunidade mantida a INCOMUNICABILIDADE entre os Jurados.  Retornado os 

trabalhos às 14:40 horas,  antes de iniciada à QUALIFICACÃO E O INTERROGATÓRIO  do 

acusado, depois das recomendações legais e de cientificado das acusações, foi pelo MM. Juiz 

facultado .o direito ao réu de conversar reservadamente com seu Defensor (art. 185. § 2° do CPP), 

advertiu-o o MM. Juiz do seu direito constitucional de permanecer calado sem que o seu silêncio 

importe em prejuízo para sua defesa, passou-se a seguir à QUALIFICAÇÃO E 

INTERROGATÓRIO  do acusado, com as ADVERTÊNCIAS LEGAIS,  inclusive a informação ao 

acusado que as reperguntas seriam formuladas diretamente pelas partes. Após o interrogatório do 

réu o MM. Juiz Presidente deu por encerrada a INSTRUÇÃO PLENÁRIA às 15:55 horas, em 

seguida questionou as partes e o Conselho de Sentença da necessidade da leitura das peças do 

processo, não ocorrendo nenhum pedido de leitura de peças por parte do Ministério Público e pela 

defesa, bem como dos jurados.  Às 16:04 horas, foi dado inicio aos debates,  tendo o MM. 

Juiz Presidente dado a palavra ao Promotor de Justiça Dr. Rodrigo Alves Cantanhede, para a 

acusação. Este iniciando a sua sustentação das 15:15 horas,  fez as saudações de estilo e 

SUSTENTOU A TESE DE HOMICÍDIO DE CRIME QUALIFICADO CONSUMADO POR 

MOTIVO FÚTIL E COM RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A 

DEFESA DA VÍTIMA em relação a VÍTIMA VICENTE GATINHO; DESCLASSIFICACÃO  

PARA LESÕES CORPORAIS em RELAÇÃO a VÍTIMA GLADEMILSON FERREIRA GATINHO 

e TENTATIVA DE HOMICÍDIO POR MOTIVO FÚTIL E COM RECURSO QUE DIFICULTOU  

OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA?' VÍTIMA em RELAÇÃO a VÍTIMA JOSÉ MARIA 

COSTA GATINHO,  encerrando sua SUSTENTACÃO ÀS 16:05 HORAS.  Em seguida foi dada a 

palavra ao DEFENSOR DO ACUSADO  para SUSTENTAÇÃO DE DEFESA,  este iniciando sua 

manifestação fazendo as saudações de estilo, onde foram SUSTENTADAS AS TESES DE  

DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO por ter o AG 1-11th OMETIDO  

POR VIOLENTA EMOÇÃO logo em seguida A INJUSTA PROVOCAÇÃ D ÍTIMA em  

relação a VÍTIMA VICENTE GATINHO; DESCLASSIFICACÃO PARA 	 ORAIS 
Thade de Melo Alves 
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em RELACÃO a VÍTIMA GLADEMILSON FERREIRA GATINHO e TAMBÉM  

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS em RELAÇÃO a VÍTIMA JOSÉ MARIA 

COSTA GATINHO,  encerrando até às 17:00 horas.  Encerrado os debates às 17:02 horas o MM. 

Juiz indagou ao Dr. Promotor de Justiça se este DESEJAVA RÉPLICA,  tendo este respondido 

NEGATIVAMENTE.  Findo os debates o MM. Juiz Presidente indagou aos senhores Jurados se 

estavam habilitados a julgar a causa ou se precisavam de mais esclarecimentos, nos termos do  

artigo 480, §19, CPP, os quais se declararam APTOS AO JULGAMENTO,  declarou então o MM. 

Juiz que iria organizar os quesitos, o que fez com a observância ao disposto no artigo 483 do  

*Código de Processo Penal. Lidos os auesitos, o MM. Juiz Presidente, depois de explicar a  

significação legal de cada um, indagou às partes se tinham requerimentos ou reclamações a fazer,  

nos termos do artigo 484 do Código de Processo Penal. Foram obtidos das partes e jurados a 

resposta de que não tinham requerimento ou reclarnacão a fazer,  às 17:20 horas  declarou que o 

Tribunal passaria a funcionar em CARÁTER SECRETO,  esvaziando na oportunidade o plenário, o 

qual passou funcionar como SALA SECRETA,  após o MM. Juiz, o Conselho de Sentenca bem  

como o Promotor de Justiça, advogado de defesa, Oficiais de Justiça e eu, Secretário Judicial do  

Júri,  procedendo a VOTAÇÃO DOS QUESITOS PROPOSTOS,  cujas respostas foram dadas pelo 

CONSELHO DE SENTENÇA,  por intermédio das respectivas cédulas feitas em PAPEL OPACO, 

DOBRÁVEIS,  contendo uma palavra SIM e a outra NÃO,  tudo nos termos dos artigos 486, 487,  

488 e 491 do Código de Processo Penal, conforme termo nos autos, que foi lido e assinado. 

Voltando todos à SALA PÚBLICA, a portas abertas, às 19:00 horas na presença do 

Promotor de Justiça, do acusado acompanhado do seu advogado e das demais pessoas 

presentes, o MM. Juiz Presidente lendo a SENTENÇA, dando por PUBLICADA E DELA 

INTIMADAS ÀS PARTES,  nos termos do DISPOSITIVO  que segue adiante transcrito: "Ante o 

exposto, e atento ao principio constitucional da soberania dos veredictos (art, 5°, inciso MVIII, 

alínea "c'; da CF/88), CONDENO O DENUNCIADO VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por 

"VAGÃO': aualificado nos autos,  dando-o como incurso nas penas do art. 121, ff 10  c/c ali-. 121,  

20, incisos IV, do CPB, pelo crime praticado  contra a vítima VICENTE GATINHO FERREIRA; nas 

penas do art. 129, caput, do CPB, praticado contra a vítima GLADEMILSON F 	GA7INHO 

conhecido por "GADÊ"'" e nas penas do art. 129, c/c art. 61, inciso II, "a" e " 	B,  praticado, 

contra a vkima JOSÉ MARIA COSTA MONTEIRO, conhecido por "MING U" c.~5 então, 
Thadeu Melo Alves 
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aplicar as sanções pertinentes ao acusado, na medida exata para a reprovação, prevenção e 

repreensão dos crimes praticados, e atento ao princiPio da individualização da pena (art. 50, 

incisos XLV e XLVI, da Constituição Federal de 1988), pelo que, nos termos dos atts, 59 e 68, 

ambos do CP, passo a dosar-lhe a pena:QUANTO AO CRIME PRATICADO CONTRA A VÍTIMA 

VICENTE GA77NHO FERREIR4 - ali-. 121, § 1° c/c att. 121, 2°, incisos IV, do Código Penal 

Braslleiral - PRIMEIRA FASE - PENA-BASE:Passo, então, à dosagem da pena-base, tendo em 

vista as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, e considerando que: a) embora a 

culpabilidade se apresente explícita, na medida em que o grau de sua culpabilidade alcança o 

patamar do dolo, porém não pode ser valorada negativamente, eis que não ultrapassa os limites 

da figura típica; b) o réu é tecnicamente primário, não registrando condenação por meio de 

sentença transitada em julgado; c) quanto a sua conduta social, não houve referência 

desabonadora ao denunciado, não podendo ser valorada negativamente; d) não houve exame 

psicológico para se averiguar a personalidade do condenado, não podendo ser valorada 

negativamente; e) os motivos do crime não podem ser valorados negativamente, posto que o 

denunciado e a vítima já haviam se desentendido anteriormente; f) as circunstâncias do crime não 

podem ser valoradas negativamente, posto que já utilizadas para a caracterização da figura típica; 

g)as conseqüências do crime embora graves, não ultrapassam as conseqüências ínsitas a delitos 

desta natureza; h) o Conselho de Sentença, por ter reconheceu a causa de diminuição da pena da 

injusta provocação da vítima, afasta a possibilidade de valoração negativa da presente 

a circunstância no que atine ao comportamento da vítima. Considerando que das oito circunstâncias 

judiciais, não se apurou circunstância desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou 

seja, em 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO. II - SEGUNDA FASE - CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES 

e AGRAVANTES: Reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no att.65, III, "d" do 

CP, razão pela qual reduzo a pena em 2 (dois) anos, haja vista ter o Conselho de Sentença 

reconhecido a sua justificativa de ter cometido sob o domínio de violenta emoção, logo em 

seguida à injusta provocação da vítima, não sendo o caso de confissão qualificada. Também 

registro que por não ter caráter vinculante e por entender contrário ao sistema de aplicação das 

penas previstas no Código Penal, afasto a incidência da súmula 231 do STJ, r-, i ,,o apena para 

patamar abaixo do mínimo legal. Não vislumbro a configuração de o - ircunstâncias 

atenuantes, nem de circunstâncias agravantes. Portanto, eduzo a 'ena fixo e. 	e e anterior trans- 
e de:4015A vos 
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para 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO. III — TERCEIRA FASE — CAUSAS DE DIMINUIÇÃO e 

AUMENTO DE PENA: Foi reconhecida, pelo Conselho de Sentença, a causa de diminuição de pena 

sustentada em Plenário, razão pela qual diminuo a pena da fase anterior, valendo-me de índice 

máximo, eis que as circunstâncias judiciais são integralmente favoráveis ao réu, reduzindo em 1/3 

(um terço) da pena, implicando em redução de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses da pena 

dosada na fase anterior, Mtegralizando o quantum de 06 (SEIS) ANOS E 08(01TO) MESES DE 

RECLUSÃO,  Na pronúncia não foi reconhecida causa de aumento de pena. Portanto, em terceira 

fase, fixo a pena em 06 (SEIS) ANOS E 08(OITO) MESES DE RECLUSÃO.  QUANTO AO CRIME 

rPRA77CADO CONTRA A VÍTIMA GLADEMILSON FERREIRA GATINHO conhecido por "CADÊ"— Att, 

129, caput , do CPB, 1— PRIMEIRA FASE — PENA-BASE: Passo, então, à dosagem da pena-base, 

tendo em vista as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, e considerando que: a) 

embora a culpabilidade se apresente explícita, na medida em que o grau de sua culpabilidade 

alcança o patamar do dolo, porém não pode ser valorada negativamente, eis que não ultrapassa 

os limites da figura tiPica; b) o réu é tecnicamente primário, não registrando condenação por meio 

de sentença transitada em julgado; c) quanto a sua conduta social, não houve referência 

desabonadora ao denunciado, não podendo ser valorada negativamente; d) não houve exame 

psicológico para se averiguar a personalidade do condenado, não podendo ser valorada 

negativamente; e) os motivos do crime não podem ser valorados negativamente, posto que o 

denunciado e a vítima já haviam se desentendido anteriormente; f) as circunstâncias do crime não 

("podem ser valoradas negativamente, posto que já utilizadas para a caracterização da figura típica; 

g) as conseqüências do crime embora graves, não ultrapassam as conseqüências insitas a delitos 

desta natureza; h) no que atine ao comportamento da vítima, não foram comidos elementos no 

sentido de que a vítima tenha contribuído para o crime, razão por que deixo de valorar 

favoravelmente ao réu. Considerando que das oito circunstâncias judiciais, não se apurou 

circunstância desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal ou seja, em 03 (TRÊS) 

MESES DE DETENÇÃO. — SEGUNDA FASE — CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES e AGRAVANTES: 

Não vislumbro a configuração de circunstâncias atenuantes, nem de circunstâncias agravantes. 

Portanto, mantenho a pena fixada na fase anterior, ou seja, 03 (TRÊS) MESES DE DETENCÃO,III — 

TERCEIRA FASE — 01USAS DE DIMINUIÇÃO e AUMENTO DE PENA; Não foi r 

Conselho de Sentença, qualquer causa de diminuição ou de aumento de p 

ida, pelo 

rtanto, em 
vez 
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terceira fase fixo a pena em 03 (TRÊS) ANOS DE DETENÇA O. 	AO CRIME PRATICADO 

CONTRA AWIIMA JOSÉ MARIA COSTA MONTEIRO - art. 129, c/c art. 61, inciso II: "a" e "c'; do 

CPB.  I - PRIMEIRA FASE - PENA-BASE Passo à dosagem da pena-base, tendo em vista as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, e considerando que: a)embora a culpabilidade 

se apresente explícita, na medida em que o grau de sua culpabilidade alcança o patamar do dolo, 

porém não pode ser valorada negativamente, eis que não ultrapassa os limites da figura t(ica; b) 

o réu é tecnicamente primário, não registrando condenação por meio de sentença transitada em 

julgado; c) quanto a sua conduta social, observa-se que não houve referências desabonadoras nos 

autos, não podendo ser valorada negativamente; d) não houve exame psicológico para se 

averiguar a personalidade do condenado; e) os motivos do crime não podem ser valorados 

negativamente, posto que o denunciado e a vítima já haviam se desentendido anteriormente; f) as 

circunstâncias do crime não podem ser valoradas negativamente, posto que o delito foi praticado 

horas depois de desentendimento verbal entre as partes; g) as conseqüências do crime não 

podem ser valoradas negativamente, especialmente ao se considerar que a própria vítima afirmou 

que não guarda rancor ou ressentimento pelo• fato; h) não há indicativos de que a vítima tenha 

contribuído para a ocorrência do crime. Considerando que todas as oito circunstâncias judiciais 

foram valoradas favoravelmente ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja. em 03 (TRÊS) 

MESES DE DETENÇÃO.  II - SEGUNDA FASE - CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES e AGRAVANTES. 

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no art, 65, HI, "d" do CP, razão pela 

qual reduzo a pena em 15 (QUINZE) dias, haja vista ter o Conselho de Sentença reconhecido a 

sua justificativa de ter cometido apenas lesão corporal, não sendo o caso de confissão qualificada. 

Também registro que por não ter caráter vinculante e por entender contrário ao sistema de 

aplicação das penas previstas no Código Penal, afasto a incidência da súmula 231 do 577, 

reduzindo a pena para patamar abaixo do mínimo legal. O Conselho de Sentença reconheceu as 

agravantes do art. 61, II, "a" e "c", qual seja, o motivo fútil e o recurso que impossibilite ou 

diminua a defesa da vítima, motivo pelo qual aumento a pena em 45 (quarenta e cinco) dias. 

Portanto, majoro a pena fixada na fase anterior para 04(auatro) MESES DE DETENÇÃO, III - 

TERCEIR4 FASE - CAUSAS DE DIMINUIÇÃO e AUMENTO DE PENA. Não foram r cog cidas pelo 

Conselho de Sentença causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, aná, 

I 

 esta fase 

integraliza o auantum de 04 (QUATRO) MESES DE De i 	ENÇÃO. 
Alves 
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IV — PENA DEFINrrIVA:  
Por ter havido concurso material de crimes, aplico a regra do cúmulo 

material, somando as penas dos crimes reconhecidos, razão pela qual fixo, então, a PENA 

DEFINITIVA EM 07 (SETE) ANOS E (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO.  

3— CONSIDERAÇÕES GERAIS:  a) Considerando que as circunstâncias judiciais do art. 59 do 
CP são integralmente favoráveis, impõe-se a adoção do regime de cumprimento de pena no 
regime inicial semi-aberto,  com fundamento no art. 33, § 2c; "b" do CP; b) Designo a UPR 
de Pinheiro/MA  para o respectivo cumprimento da pena imposta, recomendando-se tal medida 
porque, assim, o apenado permanecerá o mais próximo possível da família;_c) No que tange à 

r substituição da pena, deixo de aplicá-la, pois inaplicável à espécie. _d) Em relação ao sursis, 
k 	também deixo de aplicá-lo, uma vez que não estão presentes os elementos autorizadores do art. 

77 do Código Penat_e) No que tange à imposição da custódia cautelar e ao direito de apelar em 
liberdade, previstos no art. 387, parágrafo único, do CPP, constato que não mais persistem os 
motivos autorizadores da prisão cautelar, razão por que concedo o direito de em caso de apelar, 
responda o restante do processo em liberdade, em respeito ao princípio da não culpabilidade. 
Nesse caso, aplico, desde já, as seguintes medidas cautelares: 1) Comparecer bimestralmente à 
Comarca de Bacuri para justificar suas atividades; 2) Não ausentar-se da Comarca por mais de 10 
(dez) dias, sem prévia justificativa a este juízo; 3) Não freqüentar bares, prostíbulos, casas de 
logos ou festas que concentrem aglomeração de pessoas; 4) Não se aproximar em um raio de 
200 (duzentos) metros de qualquer das vítimas ou tentar contato por qualquer outro meio; 
5) Recolher-se em seu domicílio a partir das 22:00h até às 06:00h, salvo por motivo de 

trabalho;6) Não fazer uso de bebidas alcoólicas ou fazer uso de qualquer tipo de drogas/1) Não 

portar qualquer tipo de armas. FICA O RÉU, DESDE JÁ, ADEVER77.00 QUE EM CASO DE 

DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER DAS MEDIDAS O BENEFICIO DE REPSONDER EM LIBERDADE 

("• PODERÁ SER IMEDIATAMENTE REVOGADO. g) Em atenção ao disposto no novel art. 387, IV, do 

Código de Processo Penal, deixo de fixar o valor mínimo de indenização, visto não ter sido alvode 

pedido expresso da acusação. h) Sem custas a serem devidas pelo réu, haja vista a assistência 

por advogado dativo.° Diante da inexistência de Defensor Público nesta Comarca, condeno o 

Estado do Maranhão a pagar ao advogado dativo, Dr. JURANDY SILVA, OAB/MA 5.426, 

nomeado às fls. 77, a importância de R$ 7000,00 (sete mil reais), pelo exercício da 

defesa perante o plenário do Tribunal do Júri, conforme item 2.5.2 da Tabela de Honorários 

Advocatícias da Seccional da OAB/MA.j) Oficie-se à Procuradoria Geral do Estado do Maranhão 

is: Após o 

ráceda-se às 

requisitando o pagamento dos honorários advocatícios. 	— Das Disposicd 

trânsito em julgado desta decisão, que deverá ser certificado nos au 

seguintes providências: a)Lance-se o nome do réu no rol dos culpados; b) Ex 019ndado 
elo Alves"  

lula de Direito Pres ente da Tribunal do 3Ciri 
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advogado nomeado 

Sec 	o do 

\Thadeu de Melo Alves 

	 , (Fábio Henrique 5 Araújo), 

ais. Está conforme. Dou fé. ada 

ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACUFt/ 
TRIBUNAL DO JÚRI 

de Prisão em desfavor do condenado e respectivas Guias de Recolhimento; c)Oficie-se à Justiça 

Eleitoral, com cópia da denúncia, desta sentença e da respectiva certidão do trânsito em julgado, 

para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal e art 71 do Código Eleitoral; d) Oficie-se ao 

órgão estatal responsável pelo registro de antecedentes, fornecendo informações sobre a 

condenação do réu; e)Distribua-se por dependência processo de execução penal, expedindo-se 

guia de execução acompanhada da denúncia, sentença, decisões de recursos da sentença, 

certidão de trânsito em julgado e demais documentos imprescindíveis; i9 TRANSITANDO EM 

JULGADO A SENTENÇA PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO, EXPEÇA-SE GUIA DE 

EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA NA FORMA DAS RESOLUÇÕES N°113 DO CONSELHO 

NACIONAL DE JUS71ÇADou por publicada esta sentença e intimadas as partes no Plenário 

do Tribunal do Júri Popular.Registre-se. Cumpridas tais diligências, arquivem-se os autos, com 

baixa na distribuição.CUMPRA-SE.Apicum-Ap/MA, 16 de março de 2016,Thadeu de Melo 

Alves. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri. Publicada a sentença, foi cessada a 

incomunicabilidade dos jurados. Em seguida, o MM. Juiz Presidente agradeceu as homenagens 

recebidas, retribuindo-as, apresentando a todos os presentes o agradecimento, inclusive aos 

Senhores Jurados, pelo comparecimento e pelos relevantes serviços prestados à causa da Justiça. 

Declarou o MM. Juiz encerrada a sessão,  às 19:20 horas, no dia 16 (dezesseis) marco 

de 2016.  E, que lida e achada confor e vai assinada pelo MM. Juiz, pelo Promotor de Justiça e 

Juiz-Presidente do Tribunal do Júri 

Jura d 4./ 
OAB .436 

Advogado "•meado do Réu 

Rodrigo Alves Cantanhede 
Promotor de Justiça 

1/0-511Ági4  /44.8--Pna 	Liltd?'-01  
Vagner Ferreira Oliveira 

Acusado 

aX3L31,y,,R., efa.4 \jUC) ovtAzw 
SUELINE CASTRO FONSECA 

Jurada 
01111% O (FjE jeletAt  ft,WBIL 

Jurado 
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Thadetrde Melo Alves 
Juiz de Direito Presidente do Tribunal do júri 
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Jurada 
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ADE 	O RA6"N SANTOS FILHO 	 FRANCIONILDE DA SILVA FERRAZ 
ittctu..ebte,LIGL- a-01- 	Rbce-tr- 

Jurada 

\a-E'l A IMATEIA A NHA C ST 
Jurado 

Jurado 

Thadeu de Melo Alves 
Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri 
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PROCESSO N°. 390-78.2012.8.10.0071 — AÇÃO PENAL 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
DENUNCIADO: VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO". 
VÍTIMAS: VICENTE GATINHO; GLADEMILSON FERREIRA GATINHCre JOSE MARIA 
COSTA MONTEIRO. 

TERMO DE REUNIÃO DO JÚRI DO MUNICÍPIO DE APICUM-AÇU /MA, TERMO 
JUDICIÁRIO DA COMARCA DE BACURI/ MA.  

Aos 16 (dezesseis) dias do ,niês de março do ano de dois mil e 
.. 	:- 

dezesseis (2.016), nesta 'cidade de Apicurri-Açu, Termo Judiciário desta Comarca de 

Bacuri/MA, no Auditór.ib cra Câmara de Vereadores desta cidade, presentes o Dr. 

THADEU DE MELO ÁLVÉS.  Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do Júri da 

Comarca de Bacuri/MA, comigo Secretário, no fim declarado, o Promotor Dr. 

RODRIGO ALVES CANTANHEDE o Dr. JURANDY SILVA-OAB/MA-12436, 

advogado nomeado do acusado, às 10 hs 1.0 min, com as portas abertas na forma da 
• 

lei, tocando a campainha a-Oficiala de Justiça CLAUDINES DA PAZ CAMPOS SILVA, 

servindo de agente de pdrtaria do Tribunal, foi dada como iniciada a reunião do Júri. Do 

que para constar, lavrei este Termo. Eu, 	  (Fábio Henrique S.  Araújo), 

Secretário do Júri, o digitei-  e: subscrevi. 

(chilA47ÁÈ.de março de 2016. 

HADEU DE MELO,ALVES 
Juiz de Direito da 'marca de Bacuri 

Presidente cO T unal do Júri 

th.uty 
RODRIGO ALVES CANTANHEDE 

Promotor de Justiça 



Comarca de Bacuri/MA 

Fls. 	  

Con arte de freteni% 

• 

curi (MA), 16 de março de 2016. 

-> 
THADEU DE MELÓPALVES 

Juiz de Direito da Comarca de Bacuri 
Presidente do 	do Júri 

CANTANHEDE 
Promotor de Justiça 

ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 
TRIBUNAL DO JÚRI 

PROCESSO N°. 390-78.2012.8.10.0071 — AÇÃO PENAL 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
DENUNCIADO: VAGNER FER1REIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO". 
VÍTIMAS: VICENTE GATINHO; GLADEMILSON FERREIRA GATINHO e JOSÉ MARIA 
COSTA MONTEIRO.  

TRIBUNAL DO JÚRI DO MUNICÍPIO DE APICUM-AÇU/MA, TERMO 
JUDICIÁRIO DA COMARCA DE BACURI/MA. 

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE CÉDULAS (art. 462 do CPP)  

Em seguida, o M.M. Juiz Presidente abriu a urna que contém as 25 (vinte e 

cinco) cédulas  com os noMes dos Senhores Jurados sorteados para a presente reunião 

do Júri, dela retirando tóciA as citadas cédulas, as quais, na presença de todos, contou-
.. 

as uma por uma, em vozalta, em número de 25 (vinte e cinco)  e, verificada a 
. - 

exatidão, novamente as 'encerrou na referida urna, fechando-a. Após designou a 

lavratura do presente terMo, comprobatório. desta verificação, do que, para constar, 

lavrei-o. Eu, 	 , (Fábio Henrique S. Araújo), Secretário do Júri, o digitei e 

subscrevi. 

á Goigg~ Vpi4/0" 
3tJ4 	IVA 

O 	36 • 
Advoga omeado. 
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Pronunciado 
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Fls. 	 

F'BP-06550 IN°. 3SQ-78.2012.8.10.0071 — AÇÃO PENAL 
AUTORtMINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
DENUNCIADO: VAGNER FERREIRA OLIVEIRA conhecido por "VAGÃO" 
VÍTIMAS: VICENTE GATINHO' GLADEMILSON FERREIRA GATINHO e JOSÉ MARIA COSTA 
MONTEIRO.  

TRIBUNAL DO JÚRI DO MUNICÍPIO DE APICUM-AÇU/MA, TERMO 
JUDICIÁRIO DA COMARCA DE BACURI/MA.  

ASSUNTO: CHAMADA DOS JURADOS 

O M.M. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, Dr.Thadeu de 

Melo Alves, abriu a urna que contém as 25 (vinte e cinco) cédulas com os nomes  

dos Senhores Jurados Titulares  sorteados para a presente reunião do Júri, dela retirou 

todas as citadas cédulas e as contou, a seguir, uma por uma. Após, o Sr. Fábio Henrique 

Salgado Araújo, Secretário do Júri, passou a ler em voz alta os nomes dos jurados 

sorteados, respondendo um após outro "PRESENTE". Verificou-se, então a presença de 

17 (dezessete) Jurados, sendo 13(treze) Jurados Titulares e 04 (quatro) 

suplentes, os quais seguem a abaixo relacionados. 

No. Nome dos Jurados Titulares Presentes 
1 SUELINE CASTRO FONSECA 

2 EDINALDO FERREIRA RABELO 

3 MISAEL DOS SANTOS CARDOSO 
4 DENISE RABELO TAVARES 
5 MARIA DO NASCIMENTO CALDAS RIBEIRO 

6 CANUTO DE AZEVEDO MARTINS 

7 ELIENE SANTOS 

8 JOSÉ ARMATEIA ARANHA COSTA 
9 FRANCIONILDE DA SILVA FERRAZ 

.10 ANASTÁCIO SILVA SOUSA JÚNIOR 

.11 KEILA CRISTINA RODRIGUES MARQUES 

.12 DUCIMAR FARAH SILVA 

.13 ADÉRITO MIRANDA SANTOS FILHO 

No. Nome dos Jurados Suplentes Presentes i 
.1 LAELSON MOURA RODRIGUES 

.2 JOÃO SILVA CANTANHEIDES 

IVAN BRITO ALMEIDA 	 1i .3 t 	.  
Thadeu d Melo Alves 

Juiz de Direito President do Tribunal do Júri 
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[CI ELIZETE MOURA SILVA 

Dentre os jurados sorteados e convocados estavam ausentes as juradas 

DENEILDE MONTEIRO COSTA, em razão de ter e acompanhar sua mãe idosa em 

consulta médica na cidade de São Luis sem previsão para o retorno (requerimento fls. 

185); ELIENE SOUZA RABELO e CLARICE PONTES DINIZ; ELIVANDA PIRES e 

JODNA DO SOCORRO MATA GATINHO (Jurada Suplente), em razão de 

problemas de saúde, devidamente comprovado, através dos atestados médicos 

acostados às fls. 189 e 190 dos autos; MARLY DOS SANTOS por se encontrar 

impossibilitada de andar e DEUSENIRA CALDAS CASTRO; ANA MARIA FERREIRA 

SANTOS; ANTONIO MAGNO COSTA e NATAN COSTA RODRIGUES, por não 

terem sido localizados quando da realização das diligências pela Oficiala de Justiça. 

Ausente ainda os Jurados Titulares GRACINETE GONÇALVES COSTA; JEAN 

CASTRO FONSECA e FABRÍCIO MANOEL MONTEIO OLIVEIRA, 

injustificadamente, vez que devidamente notificados no despacho de fls. 

186/187. Assinado o termo de verificação de cédulas e havendo número legal, 

declarou o MM. Juiz Presidente aberta à sessão e fez nova verificação da urna, 

para os fins e observância do disposto no art. 463 do CPP.  Do que, para documentar, 

lavrei o presente termo. Eu 	 , (Fábio Henrique 5, Araújo), Secretário do 

Júri), digitei e subscrevi. 

ir

ti: 1acuri (MA), 16 de março de 2016. 

. 
THADEU DE MELO ALVES 

luz de Direito da Comarca de Bacuri 
Presidente doTribunFds Júri 

RODRIGO ALVES CANTANHEDE 
Promotor de Justiça 

1/4 	N fr IR)  11212VA-Va 1  O / b tihinf  
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Pronunciado 
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PROCESSO N°. 390-78.2012,8.10.0071 — AÇÃO PENAL 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
DENUNCIADO: VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO". 
VÍTIMAS: VICENTE GATINHO; GLADEMILSON FERREIRA GATINHO e JOSÉ MARIA 
COSTA MONTEIRO.  

TRIBUNAL DO JÚRI DO MUNICÍPIO DE APICUM-AÇU/MA, TERMO 
JUDICIÁRIO DA COMARCA DE BACURI/MA. 

TERMO DE INSTALAÇÃO DA SESSÃO (Art. 463 do CPP)  

Em seguida, o MM. Juiz Presidente declarou haver número legal de 

jurados, DECLARAvNt; O ABERTA A SESSÃO,  apresentando o presente 

PROCESSO No. 390-78.2012.8.10.0071 A JULGAMENTO.  A seguir, determinou 

o MM. Juiz que a Sra. Oficiala de Justiça Claudines da Paz Campos Silva  

procedesse ao pregão Idas partes. Do que para constar, lavrei este Termo. Eu, 

	 , (Éábio Henrique S. Araújo), Secretário do Júri, o digitei e 

subscrevi. 

março de 2016. 

Juiz de Direito da Comarca de E3acuri 
Presidente do Tribunal.  do Júri 

RODRIGO ALVES CANTANHEDE 
Promotor de Justiça 

140 P-421Kia„ot vetit 
VAGNER FERREIRA OLIVEIRA 

Pronunciado 
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PROCESSO N°. 390-78.2012,8.10.0071 — AÇÃO PENAL 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
DENUNCIADO: VAGNER FERREIFtA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO". 
VITIMAS: VICENTE GATINHO; GLADEMILSON FERREIRA GATINHO e JOSÉ MARIA 
COSTA MONTEIRO.  

TRIBUNAL DO JUR' DO MUNICÍPIO DE APICUM-AÇU/MA, TERMO 
JUDICIÁRIO DA COMARCA DE BACURI/MA. 

TERMO DE APREGOAMENTO DAS PARTES 

Anunciado pel6MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri, Dr. Thadeu de Melo 

Alves, o julgamento do presente processo, foF feito o apregoamento das partes pela 

Oficiala de Justiça, ou Seja, do autor, que é o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DO MARANHÃO, Represehtado pelo Dr. Rodrigo Alves Cantanhede, por disposição 

legal designada para . ot.'feito, o denunciado VAGNER FERREIRA OLIVEIRA 

acompanhado pelo Advogado nomeado Dr. Jurandy Silva-OAB/MA-12.436, que 

ocuparam os respectRios. lugares, separadamente do público. Em seguida, para 

documentar, a Oficiala de Justiça lavrou certidão que adiante se segue. Do que para 

constar, lavrei este Termo.. Eu, 	  (Fábio Henrique 5 Araújo, Secretário 

do Tribunal do Júri), o djgite.i e subscrevi. 

THADEU DE MEIO. ALVES 
Juiz de Direito da C marça de Bacuri 

Presidente do ribu al do Júri 

RODRIGO ALVES CANTANHEDE 
Promotor de Justiça 

Anv6Pimit."-)2n4  D 
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PROCESSO N°:390-78.2012.8.10.91;171 — AÇÃO PENAL 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
DENUNCIADO: VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO". 
VÍTIMAS: VICENTE GATINHO; GLADEMILSON FERREIRA GATINHO e JOSÉ MARIA COSTA 
MONTEIRO.  

TRIBUNAL DO JURI DO MUNICIPIO DE APICUM-AÇU/ MA, TERMO  
JUDICIÁRIO DA COMARCA DE BACURI/MA.  

CERTIDÃO DE EFETUAÇÃO DO PREGÃO  
(Art. 463, parágrafo 1° do CPP) 

CERTIFICO E DOU FÉ,  eu, Oficiala de Justiça, servindo de Porteira do 

Auditório do Tribunal do Júri, desta Comarca, ter apregoado, em voz alta e à porta do 

Tribunal,  instalado no Auditório do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de 

Bacuri/MA, as partes do presente processo, tendo respondido aos pregões o autor, 

representado pelo Ministério Público Estadual, na pessoa do Promotor de Justiça, Dr. 

RODRIGO ALVES CANTANHEDE, o Réu VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, 

acompanhado do Advogado Nomeado, Dr. JURANDY SILVA-OAB/MA-12.436. 

O referido é verdade e dou fé. Sala das Sessões do Tribunal do Júri, em 

Bacuri (MA), aos 16 de março de 2016. 

Fórum Dr. Sebastião Leopoldo Mesquita Campos — Rua da Alegria, no. 109, Bairro Centro — CEP: 65270-000 — Bacurl/MA 
e-mail: varal baina)tima,nis.br  — Tel/Fax: (98) 3392-1358 
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PROCESSO N°. 390-78.2012.8.10.0071 — AÇÃO PENAL 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
DENUNCIADO: VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO". 
VITIMAS: VICENTE GATINHO, GLADEMILSON FERREIRA GATINHO e JOSÉ MARIA COSTA 
MONTEIRO.  

TRIBUNAL DO JÚRI DO MUNICIPIO DE APICUM-ACU/MA, TERMO 
JUDICIÁRIO DA COMARCA DE BACURI/MA.  

Assunto: COMPARECIMENTO DA PARTES 

Já presentes desde o JULGAMENTO  dos pedidos de dispensa de jurados, 

após a efetuação dos pregões pelo Porteiro do Auditório do Tribunal do Júri, 

permaneceram no Salão do Júri as partes: Ministério Público Estadual, na 

pessoa do Promotor de Justiça, Dr. RODRIGO ALVES CANTANHEDE, o acusado 

VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, acompanhado do seu Advogado Nomeado, Dr. 

JURANDY-0AB/MA-12.436. Do que, para constar, lavrei este termo. 

Eu, 	 , (Fábio Henrique S. Araújo), Secretário do Júri, o digitei e subscrevi. 

B uri (MA), 16 de março de 2016, 

—> 
HADEU DE MELO ALVES 

Juiz de Direito da Comarca de Bacuri 
Presidente do Tn 	ai o Júri  

RODRIGO ALVES CANTANHEDE 
Promotor de Justiça 

ft411/ (5  \)?' 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 
TRIBUNAL DO JÚRI 

ASSUNTO: RECOLHIMENTO DAS TESTEMUNHAS ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO 
CONSELHO DE SENTENÇA (ARTIGO 460 DO CPP).  

Feito o pregão das partes, mandou o MM. Juiz que o Oficial de Justiça verificasse quais 
testemunhas encontravam-se presentes. Tendo sido na oportunidade verificado a PRESENÇA 
DAS SEGUINTES TESTEMUNHAS:  

N.o ORDEM NOME DA TESTEMUNHA PRESENÇA: 

ARROLADAS PELA ACUSA AO 
. GLADEMILSON FERREIRA GATINHO SIM 
 30SE MARIA COSTA MONTEIRO SIM 
 LUÍS MÁRIO SILVA SIM 

& MARIA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA SIM 

ARROLADAS PELA DEFESA 

CLAUDIOVAN ALMEIDA CAM PELO NÃO 
. DEUSELINO ARAUJO DOS SANTOS SIM 

Presente ainda a testemunha Arrolada pela Acusação MARIA CRISTINA GOMES DE 

OLIVEIRA, que não havia sido intimada, inclusive tendo nos autos, Requerimento  protocolado 

pelo Representante do Ministério Público requerendo a desistência da oitiva da mesma. 

Tendo em vista o comparecimento espontâneo da testemunha, foi questionado o Representante do 

Ministério Público se ratificava o requerimento de dispensa, tendo este se manifestado no sentido 

que fosse realizada a oitiva da testemunha até então faltosa.  O que não se opôs a defesa,  tendo 

sido deferido pelo MM. Juiz Presidente.  Ausente a testemunha arrolada pela Defesa 

tCLAUDIOVAN ALMEIDA CAMPELO por não ter siso intimado, tendo o advogado nomeado do 

acusado, requerido à desistência da oitiva do mesmo, o que não se opôs o Representante do 

Ministério Público, tendo sido deferido pelo MM. Juiz Presidente.  Em seguida as testemunhas 

presentes foram recolhidas à sala própria, ficando incomunicáveis  Do que, para documentar, 

lavrei o presente termo, Eu 	  (Fábio Henrique S. Araújo Secretário do Júri), o 

digitei e subscrevi. 

uri (MA), 16 de março de 2016. 

  

FIADEU DE MELO ALVES 
Juiz de Direito da cornartSse Bacuri 

Presidente do T • 	Go Júri  

RODRIGO ALVES CANTANHEDE 
Promotor de Justiça 
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VAGNER FERREIRA OLIVEIRA 
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TERMO DE SORTEIO DO CONSELHO DE SENTENÇA  

(Art. 466 e 467 do CPP)  

Antes da formação e início do sorteio dos jurados, o MM Juiz Presidente do 
Tribunal do Júri, Dr. Thadeu de Melo Alves, fez a 	e incompatibilidades 
concernentes aos mesmos e das outras proibições da lei. Após, o M.M. Juiz procedeu 
à extração da urna de 07 (sete) cédulas  para a constituição do CONSELHO DE 
SENTENCA,  o que foi feito, sorteando-se os seguintes nomes: 

SUELINE CASTRO FONSECA 
EDINALDO FERREIRA RABELO 
DENISE RABELO TAVARES 
MARIA DO NASCIMENTO CALDAS RIBEIRO 
ADÉRITO MIRANDA SANTOS FILHO 
FRANCIONILDE DA SILVA FERRAZ 
JOSÉ ARIMATÉIA ARANHA COSTA 

Cada um dos jurados, à medida que ia sendo sorteado e nomeado, após a 
aceitação pelas partes, ocupava o respectivo lugar, separadamente do público, 

RECUSADO PELA DEFESA:  

	

1. 	DUCIMAR FARAH SILVA 

RECUSADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO: 

	

1. 	CANUTO DE AZEVEDO SILVA 

Nada mais havendo, mandou o MM. Juiz encerrar o presente termo, que após lido 
va por todos os presentes a inados. Eu 	 , (Fábio Henrique S. Araújo, 
Secretárto do úri) 	ihscrevi. 

uri (MA), 16 de março de 2016. 

ttA_N 
HADEU DE MELO ALVES-- 

Juiz de Direito da com.Feta- 	acuri 
Presidente do Tr 	úri 

RODRIGO ALVES CANTANHEDE 
Promotor de Justiça 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 

PROCESSO N°. 390-78.2012.8.10.0071 — AÇÃO PENAL 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
DENUNCIADO: VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO". 
VÍTIMAS: VICENTE GATINHO; GLADEMILSON FERREIRA GATINHO e JOSÉ MARIA 
COSTA MONTEIRO.  

TRIBUNAL DO JÚRI DO MUNICÍPIO DE APICUM-AÇU/MA, TERMO 
JUDICIÁRIO DA COMARCA DE BACURI/MA. 

TERMO DE COMPROMISSO DO CONSELHO DE SENTENÇA 

Constituído o Conselho de Sentença, o M.M. Juiz Presidente se levantou e, com ele, 

todos os presentes e, fez aos jurados sorteados a seguinte exortação: "EM NOME DA LEI, 

CONCITO-VOS A EXAMINAR COM IMPARCIALIDADE ESTA CAUSA E A PROFERIRA  

VOSSA DECISÃO DE ACORDO COM A VOSSA CONSCIÊNCIA E OS DITAMES DA 

JUSTIÇA".  Os jurados nominalmente chamados pelo M.M. Juiz, responderam: "ASSIM O  

PROMETO".  Findo o compromisso, em seguida, o MM Juiz determinou a entrega aos 

jurados de cópia dos documentos aludidos no art. 472, parágrafo único, do CPP, e para 

constar, mandou que se lavrasse o presente termo, que assina com os jurados na 

ordem de sorteio.  Eu, 	 , (Fábio Henrique S. Araújo), Secretário do Júri, 

digitei e subscrevi. 	  

Bacur 	d ano 215.  

hadeu de Melo Alves 
Juiz - Presidente do Tribunal do Júri 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE EIACURI 
TRIBUNAL DO JÚRI 

PROCESSO N°. 390-78.2012.8.10.0071 — AÇAO PENAL 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
DENUNCIADO: VAGNER FERREIRA OLIVEIRA/  conhecido por "VAGÃO". 
VÍTIMAS: VICENTE GATINHO; GLADEMILSON FERREIRA GATINHO e JOSÉ MARIA 
COSTA MONTEIRO.  

TRIBUNAL DO JÚRI DO MUNICIPIO DE APICUM-AÇU/MA, TERMO 
JUDICIÁRIO DA COMARCA DE BACURI/MA. 

TERMO DE ENTREGA DE RELATÓRIO DO PROCESSO  

Em seguida, o MR. Juiz Presidente passou a fazer a entrega aos jurados 

de cópia do RELATÓRIO DO PROCESSO, da DECISÃO DE PRONÚNCIA, 

juntamente com 'ACÓRDÃO confirmatório, nos moldes do art. 472 

parágrafo único, dik CPP. Do que para constar, lavrei este termo. Eu, 

	  ..(Fábio Henrique S. Araújo,, Secretário do Tribunal do Júri, 

digitei e subscrevi. 

, Bacun MA), 16 de março de 2016. 

acuri 
úri 

RODRIGO ÁLVES CANTAM1EDE 
Promotor de Justiça 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 
TRIBUNAL: DO JÚRI 

PROCESSO ,N°. 3907B.29:aea.19i9071  —.AÇO PENAL 
AUTOR:- MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL 
DENUNCIADO: VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO". 
VÍTIMAS: VICENTE GATINHO; GIADEMILSON FERREIRA GATINHO e JOSÉ MARIA 
COSTA MONTEIRO.  

TRIBUNAL DO JÚRI DO MUNICÍPIO DE APICUM-AÇU/MA, TERMO 
JUDICIÁRIO DA COMARCA DE BACURI/MA. 

TERMO DE REUNIÃO DO JÚRI DO MUNICÍPIO É COMARCA DE BACURI/MA 
ASSENTAI:o/Á . 

(Art. 473 e 475 dá CPP)  

Aos 16 (dezesseiS) dias do mês det  março de dois mil e dezesseis (2.016), 

nesta cidade de Bacuri, Estado do Maranhão, onde nesta oportunidade está sendo 

realizada Sessão do Tribunal do Júri, no Auditário,da Câmara de Vereadores da cidade 

de Apicum-Açu, Termo Judiciário desta Comarca, presente o Dr. THADEU DE MELO 

ALVES, Juiz de Direito da Vara Única desta Comarca, Presidente do Tribunal do Júri, 

comigo Secretário Judicial do seu cargo abaixo assinado, compareceram o Dr. RODRIGO 

ALVES CANTANHEDE, representante do Ministério Público, o réu VAGNER 

FERREIRA OLIVEIRA, acompanhado do Advogado Nomeado Dr. 3URANDY SILVA-

OAB/MA-12.436. Compareceram as seguintes testemunhas: 

N.o ORDEM NOME DA TESTEMUNHA PRESENÇA: 

ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO 

 GLADEMILSON FERREIRA GATINHO SIM 

 JOSÉ MARIA COSTA MONTEIRO SIM 

 LUÍS MÁRIO SILVA SIM 

 MARIA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA SIM 

ARROLADAS PELA DEFESA 

 CLAUDIOVAN ALMEIDA CAM PELO NÃO 

 DEUSELINO ARAUJO DOS SANTOS SIM 

Presente ainda a testemunha Arrolada pela Acusação MARIA CRISTINA 

tendo nos autos, 

Requerimento  protocolado velo Representante do Ministério Públi o lauerendo a  

desistência da oitiva da mesma.  Tendo em vista o comparecimento pontâneo da 

Tha 	elo Alves 
Juiz de Direito P sidente do Tribunal do Júri 

GOMES DE OLIVEIRA, que não havia sido intimada, inclusive 
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testemunha, foi questionado o Representante do Ministério Público se ratificava o 

requerimento de dispensa, tendo este se manifestado no sentido que fosse realizada a 

oitiva da testemunha até então faltosa.  O que não se opôs a defesa,  tendo sido deferido  

pelo MM. Juiz Presidente.  Ausente a testemunha arrolada pela Defesa CLAUDIOVAN 

ALMEIDA CAMPELO por não ter siso intimado, tendo o advogado nomeado do acusado, 

requerido à desistência da oitiva do mesmo, o que não se opôs o Representante do 

Ministério Público, tendo sido deferido pelo MM. Juiz Presidente.  Em seguida as 

testemunhas presentes foram recolhidas à sala própria, ficando incomunicáveis. 

Após, foi procedido ao sorteio dos jurados componentes do Conselho de Sentença, os 

quais foram devidamente compromissados. Em seguida às 10 horas e 30 minutos,  foi 

distribuído aos Jurados, o Relatório do processo com cópia da pronúncia, nos moldes do 

art. 4721  parágrafo único, do CPP. Às 10 horas e 40 minutos  foi iniciada a instrução 

processual, com a realização da oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, 

as quais foram inquiridas separadamente e de forma que a testemunha que estivesse 

depondo não fosse ouvida pela que aguardava a sua vez de depor. Logo após, foi 

procedido ao interrogatório do denunciado, nos moldes do art. 474 do CPP. A inquirição das 

testemunhas e o interrogatório do denunciado ocorreram mediante utilização de sistema 

de gravação audiovisual, nos termos dos Artigos 405 e 475 do Código de  

Processo Penal e da Resolução n°105/2010-CNJ e Resolucão no 16/2012 —  

DMA,  conforme termos anexos. As partes foram advertidas acerca da vedação de 

divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo, bem 

como, que ao final da audiência os arquivos digitais do registro da gravação audiovisual 

estarão disponíveis perante a Secretaria Judicial, e caso queiram cópias dos arquivos 

deverão apresentar a indispen vel mídia digital. Do que, para constar, lavrei o presente 

e, vai por todos assinado. Eu 	 , (Fábio 

o Júri), digitei e subscrevi. 

HADEU DE MELO VES 	 ROORfarrES CANTANHEDE 
Juiz de Direito da 	a de Bacuri 	 Promotõr de Justiça 

Presidente do rTzÇ..l do Júri 

JU 	VA 	 VAGNER FERREIRA OLIVEIRA 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 
TRIBUNAL DO JÚRI  

PROCESSO N°. 390-78.2012.8.10.0071 — AÇÃO PENAL 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
DENUNCIADO: VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por 'VAGÃO". 
VÍTIMAS: VICENTE GATINHO; GLADEMILSON FERREIRA GATINHO e JOSÉ MARIA 
COSTA MONTEIRO. 

Assunto: OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO  

Advertida e compromissada a testemunha abaixo nomeada, passou-se a colher o 
depoimento pelo sistehia audiovisual, nos termos do art. 405 do CPP e da 
Resolução no 105/201:O-Ga  

la TESTEMUNHA DO•MP:  GLAUDEMILSON FERREIRA GATINHO, conhecido por 
"GADÉ"-VÍTIMA, brasileiro, maranhense, natural de Apicum-Açu/MA, lavrador, em 
união estável, RG no, 046.016.802.012-5-SSP/MA e CPF No. 071.113.753-60, nascido 
aos 13/09/1984, filho José Ribamar . Oliveira Gatinho e Adalgiza Ferreira, 
residente e domiciliado "rio Povoado Iterere, mbnicípio de Apicum-Açu/MA, Termo 
Judiciário desta Comarca. 
CONTRADITA: não houve. 

COMPROMISSO LEGAL-Testemunha deixou de prestar o compromisso legal por ser 
vítima 

As partes :e a testemunhaouvida neste momento foram cientificadas por este Juizo  
que a oitiva será realizada pelo *sistema audiovisual, não tendo sido  
apresentado nenhuma :objeção, conforme assinaturas abaixo.  

INQUIRIDA, sobre os:fatos constantes na denúncia, às perguntas respondeu  
conforme gravação de áudio e vídeo em anexo. Nada mais havendo, mandou o 
MM. Juiz encerrar o presente termo, que após lido vai por todos os presentes 
assinados. Eu 	 , (Fábio Henrique S. Araújo, Secretário do Júri), digitei e 
subscrevi. 

MA), 16 de março de 2016. 

HADEU DE MELQ:ALVES ----IT 
Juiz de Direito da 9.m'arca de Bacuri 

Presidente • é Trile ?.11-ral do Júri 

OA1/M:- Sr 6 
JURA 

Advogaorneado et, 

RODRIGO ALVES CANTANHEDE 
Promotor de Justiça 
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VAGNER FERREIRA OLIVEIRA 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 
TRIBUNAL DO JÚRI 

PROCESSO N°. 390-78.201g.8.10.0071 AÇÃO PENAL 
AUTOR: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL 
DENUNCIADO: VAGNER FgRREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO". 
VÍTIMAS: VICENTE GATINHO; GLADEMILSON FERREIRA GATINHO e JOSÉ MARIA 
COSTA MONTEIRO. 

Assunto: OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO MINISTÉRIO  

PÚBLICO  

Advertida e comprom;Ssada a testemunha abaixo nomeada, passou-se a colher o 
depoimento pelo sistema audiovisual, nos termos do art. 405 do CPP e da  
Resolução no 105/2010-CM.  

. 	, 
2a TESTEMUNHA DO MP-VITIMA: JOSÉ MARIA COSTA MONTEIRO, conhecido por 
"MINGAU, brasileiro, ' - rnaranhendse, natural de Bacuri/MA, lavrador, nascido aos 
1401/1970, filho José.  Monteiro e Futunato Costa Louzeiro Monteiro, residente e 
domiciliado na Rua Principál; s/n, Povoado Itereré, município de Apicum-Açu/MA, Termo 
Judiciário desta Comarcal:, , 
CONTRADITA: não houve. 

COMPROMISSO LEGAL;; Testemunha deixou de prestar o compromisso legal por ser 
vitima. 

As partes e a testemunha Ouvida neste momento foram cientificadas por este Juízo  
que a oitiva será . rálizada pelo sistema audiovisual, não tendo sido  
apresentado nenhurnalbbjecão, conforme assinaturas abaixo.  

INQUIRIDA, sobre tià fatos constantes na denúncia, às perguntas respondeu  
conforme gravação del'àudio e vídeo em anexo. Nada mais havendo, mandou o 
MM. Juiz encerrar o 	ésente termo, que após lido vai por todos os presentes 

(Fábio Henrique 5, Araújo, Secretário do Júri), digitei e 

março de 2016. 

assinados. Eu 
subscrevi. 

THADEU DE MEIO ALVES 
Juirde Direito da COmarca de Bacuh 

Presidente do Tr 	ai do Júri  

RODRIGO ALVES CANTANHEDE 
Promotor de Justiça 

VAGNER FERREIRA OLIVEIRA 
Pronunciadá 
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HADEU DE MELO ALVES 
Juiz de Direito da Comarca de Bacuri 

Presidente do Tribunal do Júri 

RODRIGO ALVES CANTANHEDE 
Promotor de Justiça 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE BACURI 

TRIBUNAL DO JÚRI 

PROCESSO N°. 390-78.2012.8.10.0071 — AÇAO PENAL 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
DENUNCIADO: VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO". 
VÍTIMAS: VICENTE GATINHO; GLADEMILSON FERREIRA GATINHO e JOSÉ MARIA 
COSTA MONTEIRO.  

Assunto: OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO  

Advertida e compromissada a testemunha abaixo nomeada, passou-se a colher o 
depoimento pelo sistema audiovisual, nos termos do art. 405 do CPP e da  
Resolução no 105/2010-CNJ.  

3a TESTEMUNHA DO MP: LUIS MARIO SILVA, conhecido por "ROCA", brasileiro, 
maranhense, natural de Bacuri/MA, ajudante de pedreiro, nascido aos 11/09/1976, 
portador do RG No. 029.631.692005-5 e CPF No. 026.274. 053-22, filho Maria de 
Lourdes Silva, residente e domiciliado na Rua Principal, s/n, Povoado Itereré, 
município de Apicum-Açu/MA, Termo Judiciário desta Comarca. 
CONTRADITA: não houve. 

COMPROMISSO LEGAL: Testemunha devidamente compromissada na forma da Lei. 

As partes e a testemunha ouvida neste momento foram cientificadas por este Juizo  
que a oitiva será realizada pelo sistema audiovisual, não tendo sido  
apresentado nenhuma objeção, conforme assinaturas abaixo.  

INQUIRIDA, sobre os fatos constantes na denúncia, às perountas respondeu  
conforme gravação de áudio e vídeo em anexo.  Nada mais havendo, mandou o 
MM. Juiz encerrar o presente termo, que após lido vai por todos os presentes 
assinados. Eu 	 , (Fábio Henrique 5. Araújo, Secretário do Júri), digitei e 
subscrevi. 

É9/(dag" thi'Afiatd- 
VAGNER FERREIRA OLIVEIRA 

Pronunciado 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 
TRIBUNAL DO JÚRI 

PROCESSO N°. 390-78.2012.8.10.0071 — AÇÃO PENAL 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
DENUNCIADO: VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO". 
VÍTIMAS: VICENTE GATINHO; GLADEMILSON FERREIRA GATINHO e JOSÉ MARIA 
COSTA MONTEIRO. 

Assunto: OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO  

Advertida e compromissada a testemunha abaixo nomeada, passou-se a colher o 
depoimento pelo sistema audiovisual, nos termos do art. 405 do CPP e da  
Resolução no 1.05/2010-CNJ.  

4a TESTEMUNHA DO MP: MARIA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA, brasileira, 
maranhense, natural de Turiaçu/MA, do lar, nascida aos 25/01/1987, filha José Miguel 
de Oliveira e Maria Luiza Gomes, residente e domiciliado na Rua Viriato Correia, 
s/n, bairro da Capoeira, na cidade de Turiaçu/MA. 
CONTRADITA: não houve. 

COMPROMISSO LEGAL: Testemunha devidamente compromissada na forma da Lei. 

As partes e a testemunha ouvida neste momento foram cientificadas por este Juizo  
que a oitiva será realizada pelo sistema audiovisual, não tendo sido  
apresentado nenhuma objeção, conforme assinaturas abaixo.  

INQUIRIDA, sobre os fatos constantes na denúncia, às perguntas respondeu  
conforme gravação de áudio e vídeo em anexo.  Nada mais havendo, mandou o 
MM. Juiz encerrar o presente termo, que após lido vai por todos os presentes 
assinados. Eu 	 , (Fábio Henrique S.  Araújo, Secretário do Júri), digitei e 
subscrevi. 

(MA), 16 de março de 2016. 

HADEU DE MELO ALVES 
Juiz de Direito da 	arca de Bacuri 

Presidente led 	zunal do Júri 

RODRIGO ALVES CANTANHEDE 
Promotor de Justiça 
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HADEU DE MELO ALVES 
Juiz de Direito da Comarca de Bacuri 

Presidente do 	nal do Júri 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 
TRIBUNAL DO JÚRI  

PROCESSO N°.:390-78:012.8.1:0. 0071— AÇÃO PENAL 
AUTOR MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
DENUNCIADO: VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO". 
VITIMAS: VICENTE GATINHO; GLADEMILSON FERREIRA GATINHO e 'JOSÉ MARIA 
COSTA MONTEIRO.  
Assunto: OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA DO ACUSADO 

Advertida e éompromissada a testemunha abaixo nomeada, passou-se a 
colher o depoimento pelo sistema audiovisual, nos termos do art. 405 do CPP e  
da Resolução no 105/2010-CNJ.  

TESTEMUNHA PELA DEFESA:  DEUSELINO ARAUJO DOS SANTOS, conhecido por 
"PRETINHO", brasileiro, maranhense, pescador, solteiro, residente e domiciliado no 
Povoado Itereré, município de Apicum-Açu/MA, Termo Judiciário desta Comarca. 
CONTRADITA: não houve. 

COMPROMISSO LEGAL: Testemunha devidamente compromissada na forma da Lei. 

As partes e a testemunha ouvida neste momento foram cientificadas por este Juizo  
que a oitiva será realizada pelo sistema audiovisual, não tendo sido  
apresentado nenhuma objeção, conforme assinaturas abaixo.  

INQUIRIDA, sobre os fatos constantes na denúncia, às perguntas respondeu  
conforme gravação de áudio e vídeo em anexo.  Nada mais havendo, mandou o 
MM. Juiz encerrar o presente termo, que após lido vai por todos os presentes assinados. 
Eu 	,ábi Henrique S. Araújo, Secretário do Júri), digitei e subscrevi. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 
TRIBUNAL DO JÚRI 

PROCE5SQ N°. 390r78.2012.8.10.0071 — AÇÃO PENAL 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
DENUNCIADO: VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO". 
VÍTIMAS: VICENTE GATINHO; GLADEMILSON FERREIRA GATINHO e JOSÉ MARIA 
COSTA MONTEIRO.  

Assunto: OUALIFICACÃO E INTERROGATÓRIO (Art. 474 do CPP), 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de março de dois mil e dezesseis (2.016), nesta 

cidade de Bacuri, Estado do Maranhão, onde nesta oportunidade está sendo realizada 

Sessão do Tribunal do Júri, no Auditório da Câmara de Vereadores do Município de 

Apicum-Açu/MA, presente o Dr. Thadeu de Melo Alves,  Juiz de Direito Titular da 

Comarca, Presidente do Tribunal do Júri, comigo Secretário Judicial do seu cargo abaixo 

assinado, compareceram o Representante do Ministério Público, na pessoa do 

Promotor de Justiça, Dr. RODRIGO ALVES CANTANHEDE, o acusado VAGNER 

FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO", acompanhado do seu Advogado 

Nomeado, Dr. JURANDY SILVA-OAB/MA"-12.436. Depois das recomendações 

legais e de cientificado das acusações, foi pelo MM. Juiz facultado o direito ao réu de 

conversar reservadamente com seu Defensor antes do interrogatório (Art.  

185, 4 2° do CPP),  passou o M.M. Juiz a tomar o interrogatório do acusado  pelo 

sistema audiovisual nos termos do art. 405 do CPP e da Resolução no 

105/2010-CNJ. 

ACUSADO: VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO".  

ia PARTE: OUALIFICACÃO:  

Nome: VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO", brasileiro, 
maranhense, pescador, solteiro, naturaF de Apicum-Açu/MA, nascido aos 23/12/1989, 
filho de Lauro Oliveira e Leide Costa Ferreira, atualmente RECOLHIDO em um  
dos Xadrazes da UPR da cidade de Cururupu/MA. 

Local e Data de Nascimento: Conforme Gravação 

Nome do Pai: Conforme Gravação 

Nome da Mãe: Conforme Gravação 

Meios de vida e/ou profissão: Conforme Gravação 

Local onde exerce suas atividades: Conforme Gravação 

Oportunidades Sociais: Conforme Gravação 

Já foi preso ou processado alguma vez: Conforme Gravação 
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Qual o Juizo: Conforme Gravação 

Dados familiares:  

Casado ou tem companheiro(a): Conforme Gravação 

Dependentes: Conforme Gravação 

Dados sociais: Conforme Gravação 

2a Parte (Art. 187, par. 20  do CPP): INTERROGATÓRIO  

É verdadeira a imputação feita na denúncia? Conforme Gravação 

Não sendo verdadeira a acusação, se tem algum motivo particular a quem 
atribui-la: Conforme Gravação. 

Se conhece pessoa ou pessoas a quem deva ser imputada a prática do crime: 
Conforme Gravação. 

Esteve com essas antes ou depois da prática da infração: Conforme Gravação. 

Onde esteve no tempo em que foi cometida a infração: Conforme Gravação. 

Teve noticia da mesma: Conforme Gravação. 

Tem conhecimento das provas já apuradas contra você: Conforme Gravação. 

Quanto à testemunha já ouvida em juizo: Conforme Gravação. 

QUANTO AOS FATOS DENUNCIADOS: Às perguntas do Juiz, Promotor de 
Justiça e do Advogado, o interrogado respondeu conforme gravação de áudio 
e vídeo em anexo.  Nada mai havendo, mandou o MM. Juiz encerrar o presente 
ermo, que a ás lido va.c rides os presentes assinados. Eu 	  

, digitei e subscrevi. 

HADEU DE MELO ALVES 
Juiz de Direito da Comarca de Bacuri 

Presidente do ibunal do Júri 
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PRDCESSO N°. 390-78.2012.8.10.0071. — AÇÃO PENAL 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
DENUNCIADO: VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO". 
VÍTIMAS: VICENTE GATINHO; GLADEMILSON FERREIRA GATINHO e JOSÉ MARIA 
COSTA MONTEIRO.  

TRIBUNAL DO JÚRI DO MUNICÍPIO DE APICUM-AÇU/MA, TERMO 
JUDICIÁRIO DA COMARCA DE BACURI/MA. 

TERMO DE ACUSAÇÃO 

Inquiridas as testemunhas, foi dada a palavra ao o Promotor de Justiça Dr. 

RODRIGO ALVES CANTANHEDE para a acusação. Este iniciando a sua sustentação 

das 15:15 horas,  fez as saudações de estilo e SUSTENTOU A TESE DE HOMICÍDIO 

DE CRIME QUALIFICADO CONSUMADO POR MOTIVO FÚTIL E COM RECURSO 

QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA em relação  

a VÍTIMA VICENTE GATINHO; DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS  

em RELACÃO a VÍTIMA GLADEMILSON FERREIRA GATINHO e TENTATIVA DE  

HOMICÍDIO POR MOTIVO FÚTIL E COM RECURSO QUE DIFICULTOU OU  

TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA em RELACÃO a VÍTIMA JOSÉ  

MARIA COSTA GATINHO,  encerrando a mesma  às 16:05 horas.  Do que para 

constar, lavrei este termo. Eu, 	  (Fábio Henrique S.  Araújo, 

Secretário do Tribunal do Júri), digitei e subscrevi. 

Salão do Tribunal d Júri, funcionando no Auditório da Câmara dos 

iv-igkt/V t~' 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 
TRIBUNAL DO JÚRI 

PROCESSO N,"!. 490-78.2012410.0071. — AÇÃO PENAL 
AUTOR: -MINISTÉRI,CoPtelliLICO ESTADUAL 
DENUNCIADO: VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO". 
VÍTIMAS: VICENTE GATINHO; GLADEMILSON FERREIRA GATINHO e JOSÉ MARIA 
COSTA MONTEIRO.  

TRIBUNAL DO JÚRI DO MUNICÍPIO DE APICUM-AÇU/MA, TERMO 
JUDICIÁRIO DA COMARCA DE BACURI/MA. 

TERMO DE DEFESA 

Após a manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO,  foi dada a palavra ao 

Doutor JURANDY SILVA -OAB/MA-12.436,  para a apresentação de sua tese, a ser 

feito em uma hora e meia,  iniciando às 16:10 horas,  e terminando às 17:00 horas, 

tendo sido utilizado  50 (cinqüenta) minutos,  nesta fase de debates. Foi 

SUSTENTADA COMO TESE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO 

PRIVILEGIADO por ter o AGENTE COMETIDO POR VIOLENTA EMOÇÃO logo 

em seguida A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA em relação a VÍTIMA 

VICENTE GATINHO; DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS em  

RELAÇÃO a VÍTIMA GLADEMILSON FERREIRA GATINHO e TAMBÉM  

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS em RELAÇÃO a VÍTIMA JOSÉ  

MARIA COSTA GATINHO,.  Do que para constar, lavrei este termo. Eu, 

	  (Fábio Henrique S. Araújo), Secretário do Tribunal do Júri), digitei e 

subscrevi. 

016-itit  121~01/-
AGNER FERREIRA OLIVEIRA 
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I

Comarca de BytrunIMA 

Ffs.ari: 

 

Comarca de Bacuri/MA 

,k 
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PODER JUDICIÁRIO 
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PROCESSO 'M 390-78.?012.8.10.0071 — AÇÃO PENAL 
AUTOR: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL 
DENUNCIADO; VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhácido por "VAGÃO". 
VITIMAS:..VICENTE-GATINHO; GLADEMILSON FERREIRA GATINHO e JOSÉ MARIA 
COSTA MONTEIRO. 

Assunto: LEITURA DE PEÇAS (artigo 473, parágrafo 30  do CPP) 

Em seguida foi dada à palavra a Acusação e a Defesa, os quais 

não REQUERERAM DILIGÊNCIAS.  Nada mais havendo, mandou o MM Juiz 

encerrar o presente termo que após lido vai por todos assinado, do que, para constar, 

lavrei-o. Eu 	 , (Fábio Henrique S.  Araújo, Secretário do Júri), o 

escrevi digitando e su cre 
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Promotor de Justiça 
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PROCESSO, N°: 39B-78.2012.8.10:0-071— AÇÃO PENAL 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
DENUNCIADO: VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO". 
VÍTIMAS: VICENTE GATINHO; GLADEMILSON FERREIRA GATINHO e JOSÉ MARIA 
COSTA MONTEIRO.  

TRIBUNAL DO JÚRI DO MUNICÍPIO DE APICUM-AÇU/MA, TERMO 
JUDICIÁRIO DA COMARCA DE BACURI/MA.  

TERMO DE LEITURA DOS QUESITOS (Art. 484 do CPP) 

Encerrados os debates, achando-se a causa em condições de ser 

decidida, indagou o MM. Juiz Presidente se os jurados se achavam habilitados para 

julgá-la, ou se precisavam de mais esclarecimentos. A resposta dos Senhores Jurados 

foi de que estavam habilitados a julgar e de que não se faziam mais necessários 

quaisquer esclarecimentos. Em prosseguimento, passou o MM. Juiz a ler os quesitos 

formulados, nos moldes do art. 484 do CPP, explicando o significado e o  

conteúdo legal de cada um  e as conseqüências das respostas afirmativas ou  

negativas durante a votação dos mesmos.  Do que para constar, lavrei este 

termo. Eu 	 , (Fábio Henrique S. Araújo, Secretário do Júri), digite] e 

subscrevi. 

Salão do Tribunal 	Júri, funcionando no Auditório da Câmara de 

1/454,LaP, 	'12~ 
VAGNER FERREIRA OLIVEIRA 

Pronunciado 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 
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PROCESSO N°. 390-78.2012.8.10.0071 — AÇÃO PENAL _ , 
AUTOR: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL 
DENUNCIADO: VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO". 
VITIMAS: VICENTE GATINHO; GLADEMILSON FERREIRA GATINHO e JOSÉ MARIA 
COSTA MONTEIRO.  

TERMO DE SESSÃO SECRETA 

Em seguida, anunciando que ia proceder-se ao JULGAMENTO,  declarou o 

MM. Juiz Presidente  que a sessão passava a ser secreta, esvaziando na 

oportunidade o plenário, onde os membros do CONSELHO DE SENTENÇA  e as 

partes sob a Presidência do MM. Juiz, Dr. 	Thadeu de Melo Alves, o Promotor 

Dr. Rodrigo Alves Cantanhede o Dr. Jurandy Silva-OAB/MA-12.436, 

advogado nomeado do acusado, e os Oficiais de Justiça, comigo Secretário Judicial, 

no final assinado, procedeu-se como adiante se vê. Do que para constar, lavrei este 

(Fábio Henrique S. Araújo), Secretário Judicial, o digitei e 

cÇ 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 
TRIBUNAL DO JÚRI 

PROCESSO N19. 390-78.2012.8.10.0071 — AÇÃO PENAL 
AUTOW ,MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
DENUNCIADO: VAGNEFt FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO". 
VÍTIMAS: VICENTE GATINHO; GLADEIMPON FERREIRA GATINHO e JOSÉ MARIA COSTA 
MONTEIRO.  

TERMO DE VOTACÀO 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de março de dois mil e dezesseis (2.016), nesta cidade 

de Bacuri, Estado do Maranhão, no Tribunal do Júri, funcionando no Auditório da Câmara de 

Vereadores do Município de Apicum-Açu/MA, onde se achavam presentes o Excelentíssimo 

Senhor Doutor Thadeu de Melo Alves, M.M. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do 

Júri desta Comarca, comigo Secretário do Tribunal do Júri, o Dr. Rodrigo Alves 

Cantamhede, Promotor de Justiça, o Dr. Jurandy Silva-OAB/MA-12.436, os Membros do 

CONSELHO DE SENTENÇA,  e a Oficiala de Justiça Claudines da Paz Campos Silva, às 

portas fechadas, estando a sala INTEIRAMENTE EVACUADA,  com observância dos arts. 485 

a 488 do Código de Processo Penal,  o Conselho de Sentença, após ouvida da leitura dos 

quesitos, na forma da Lei, sob a Presidência do MM. Juiz, passou a votar os quesitos que lhe 

foram propostos, sendo a seguinte a resposta dos jurados aos quesitos formulados: 

QUESITOS PARA JULGAMENTO  

Em face das teses sustentadas em plenário, formulo os seguintes quesitos ao Conselho de 

Sentença, nos termos do art. 483 do CPP: 

ia SÉRIE DE QUESITOS — QUANTO A VITIMA VICENTE GATINHO FERREIRA.  

10) QUESITO (Da Materialidade):  No dia 15 de julho de 2012, por volta das 04:00 horas, 

no Povoado Itereré, neste município de Apicum-Açu, a vítima VICENTE GATINHO FERREIRA 

foi agredida a golpes de faca que produziram as lesões descritas no Laudo de Exame 

Cadavérico de fls. 20/20-v que causaram sua morte? DEPOIS DE CONSTATADO O  

QUARTO VOTO POSITIVO, PROSSEGUIU-SE COM A VOTAÇÃO.  

cido por 

a morte 

2°) QUESITO (Da Autoria):  O acusado VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, c 

"VAGÃO", agindo com intenção de matar, foi o autor das agressões que cau 

1" 	de e Melo Alves 
Juiz de Direito Presidente o Tribunal do nri 



3°) QUESITO (Da Absolvição):  O jurado absolve o acusado? 
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da vítima VICENTE GATINHO FERREIRA? DEPOIS DE CONSTATADO O QUARTO VOTO 

POSITIVO: PROSSEGUIU-SE COM A VOTACÃO.  

3°) QUESITO (Da Absolvição):  O jurado absolve o acusado? DEPOIS DE CONSTATADO 

O'QUARTO VOTO .NEGATIVO; PROSSEGUIU-SE COM.A VOTAÇÃO.  

40) QUESITO (Da causa de Diminuição de Pena):  O acusado VAGNER FERREIRA 

OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO" cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, 

logo em seguida a injusta provocação da vítima? DEPOIS DE.  CONSTATADO-O QUARTO 

VOTO POSITIVO: PROSSEGUIU-SE COM A VOTAÇÃO:,  

50) :QUESITO (Da Primeira Oualificadora constante da Pronúncia):  O acusado 

VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO" cometeu o crime mediante 

motivo fútil? 	PREJUDICADO 

6°) QUESITO (Da Segunda Qualificadora constante da Pronúncia):  O acusado 

VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO" cometeu o crime mediante 

recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima? DEPOIS,  DE 'CONSTATADO O 

QUARTO:VOTO ptigrinn PROSSEGUIU-SECOM A VOTAÇÃO.  

r SÉRIE DE QUESITOS — QUANTO A VÍTIMA GLADEMILSON FERREIRA GATINHO  

1°) QUESITO (Da Materialidade):  No dia 15 de julho de 2012, por volta das 04:00 horas, 

no Povoado Itereré, neste município de Apicum-Açu, a vítima GLADEMILSON FERREIRA 

GATINHO, conhecido por "GADÊ", foi agredida a golpe de faca, produzindo a lesão descrita no 

Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 24/24-v? DEPOIS DE CONSTATADO O QUARTO 

VOTOPOSITIVO, PROSSEGUIU-SE COM A VOTAÇÃO.  

2°) QUESITO (Da Autoria):  O acusado VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, vulgo "VAGÃO" 

foi o autor das agressões que causaram as lesões na vítima GLADEMILSON FERREIRA 

GATINHO conhecido por "GADÊ"? DEPOIS DE 'CONSTATADO O QUARTO VOTO 

POSITIVO, PROSSEGUIU-SE COM AVOTAÇÃO.  



DEPOIS DE CONSTATADO O QUARTO• VOTO NEGATIVO, PROSSEGUIU-SE COM A 

VOTAÇÃO.  

5°) QUESITO (Da causa de Diminuição de Pena):  O acusado VAGNER FERREIRA 

OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO" cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, 

loqo em seguida a injusta provocação da vítima? 

DEPOIS DE 'CONSTATADO 0. QUARTO VOTO NEGATIVO, PROSSEGUIU-SE COM A 

VOTAÇÃO:  

6°) QUESITO (Da Primeira Qualificadora constante da Pronúncia): e d 	ciado 

VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, vulgo "VAGÃO" cometeu o crime mediant 	o fútil? 

4- 
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DEPOIS' ire CONSTATADO O QUARTO VOTO :NEGATIVO, PROSSEGUIU-SE COM A 

VOTACÃO:  

3a SÉRIE DE QUESITOS - QUANTO A VÍTIMA JOSÉ MARIA COSTA MONTEIRO, 

conhecido por "MINGAU" 

1°) QUESITO (Da Materialidade):  No dia 15 de julho de 2012, por volta das 04:00 horas, 

no Povoado Itereré, neste município de Apicum-Açu, a vftima JOSÉ MARIA COSTA MONTEIRO, 

conhecido por "MINGAU" foi agredida a golpe de faca, produzindo a lesão descrita no Laudo 

de Exame de Corpo de Delito de fls. 26/26-v? DEPOIS DE CONSTATADO O Q_UARTO r, 	VOTOPOSITIVO, PROSSEGUIU-SECOM. A VOTAÇÃO.  

2°) QUESITO (Da Autoria):  O acusado VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, vulgo "VAGÃO" 

foi o autor das agressões que causaram as lesões na vítima JOSÉ MARIA COSTA MONTEIRO, 

conhecido por "MINGAU"? DEPOIS DE CONSTATADO: 0 QUARTO VOTO 'POSITIVO, 

PROSSEGUIU;SE COM A VOTAÇÃO. 

3°) QUESITO (Da Tentativa e da tese de desclassificação):  Assim agindo, o acusado 

VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO", tentou matar a vítima? 

DEPOIS DE CONSTATADO,  O QUARTO VOTO NEGATIVO, PROSSEGUIU-SE: COM A 

VOTAÇÃO:  

40) QUESITO (Da Absolvição):  O jurado absolve o acusado? 
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DEPOIS DE _CONSTATADO; 'QUARTO. VOTif POSITIVO, PROSSEGUIUSE COM: A 

VOTAÇÃO.  

7°) QUESITO (Da Segunda Qualificadora constante da Pronúncia):  O denunciado 

VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, vulgo "VAGÃO" cometeu o crime mediante recurso que 

impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima? DEPOI& DE CONSTATADO :QUARTO 

VOTO POSITIVO, DEU O MM.:JUIZ POR ENCERRADA A VOTAÇÃO.  

Registra-se, para os devidos fins, que durante a votação de cada quesito foram 

devidamente conferidas as cédulas não utilizadas pelos jurados, na forma do art. 488, 

parágrafo único, do CPP.  Concluída a votação, mandou o MM. Juiz Presidente lavrar este 

r 71P* rata 	ár" 
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Jurado 
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CERTIDÃO DE INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS 

Eu, Oficiala de Justiça abaixo assinado, CERTIFICO  que durante o 

julgamento do réu, NÃO HOUVE QUEBRA O DE INCOMUNICABILIDADE DOS 

SENHORES JURADOS QUE COMPUNHAM CONSELHO DE SENTENÇA,  pois que 

não houve comunicação alguma, tanto na Sala Livre como na Sala Secreta, quer 

entre os próprios jurados, quer entre estes e pessoas estranhas ao mesmo Conselho. 

Do que, para constar lavramos esta Certidão que damos fé, assinamos e 

subscrevemos. 

Bacuri(MA), 16 de março de 2016 



1 
-•,---..-•--•-• 

Lti  

ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 
TRIBUNAL DO JÚRI 

PROCESSO No 390-78.2012.8.10.0071 (3902012) 

CLASSE: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. 

PRONUNCIADO: VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO". 

SENTENÇA 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia em face de 

VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO", devidamente 

qualificado nos autos, pela prática dos crimes previstos, respectivamente, no art. 121, 

§ 20, incisos I e IV; do CPB, perpetrado contra a vítima VICENTE GATINHO FERREIRA; 

pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 20, incisos II e IV c/c art. 14 c/c art. 

71, do CPB, perpetrados contra as vítimas GLADEMILSON FERREIRA GATINHO e JOSÉ 

MARIA COSTA MONTEIRO. 

Após o recebimento da denúncia, o feito desenvolveu-se regularmente, 

constituindo-se as provas do laudo de Exame Cadavérico e dos laudos de exame de 

Corpo de Delito e dos depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, ouvidas 

em Juízo, que se encontram nos autos. 

O acusado foi pronunciado corno incurso nas penas do art. 121, § 2°, 

incisos I e IV; do CPB (homicídio qualificado consumado por motivo fútil e pelo uso de 

recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), e art. 121, § 2°, 

incisos II e IV c/c art. 14 c/c art. 71, do CPB (duas tentativas de homicídio qualificado 

por motivo fútil e pelo uso de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da 

vítima), para que fosse julgado pelo Tribunal do Júri, decisão essa transitada em 

julgado. 
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Submetido, hoje, a julgamento, o Conselho de Sentença após 

reconhecer, por maioria, a materialidade e a autoria delitiva, quanto a vitima VICENTE 

GATINHO FERREIRA também por maioria de votos, respondeu negativamente ao 

quesito de absolvição genérica do art. 483, inciso III, do CPP. 

Sobre as teses de defesa, o Conselho de Sentença, por maioria de 

votos, reconheceu a causa de diminuição de pena de ter o denunciado cometido o 

crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da 

vítima. 

Reconhecido o privilégio, a qualificadora subjetiva do motivo fútil 

restou prejudicada. 

Em seguida, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, 

reconheceu a qualificadora objetiva do emprego de recurso que dificultou ou tornou 

impossível a defesa do ofendido (art. 121, § 20, inciso IV, do CPB). 

Quanto a vítima GLADEMILSON FERREIRA GATINHO, conhecido 

por "CADÊ", o Conselho de Sentença após reconhecer, por maioria, a 

materialidade e a autoria delitiva, quanto ao crime de lesões corporais leves, também 

por maioria de votos, respondeu negativamente ao quesito de absolvição genérica do 

art. 483, inciso III, do CPP, por serem competentes, haja vista a existência da conexão 

por terem reconhecido o homicídio doloso quanto à vítima anterior. 

E quanto a vítima JOSÉ MARIA COSTA MONTEIRO, conhecido por 

"MINGAU", o Conselho de Sentença após reconhecer, por maioria, a materialidade 

e a autoria delitiva, também por maioria de votos negou que o acusado tenha agido 

com intuito homicida, com o que desclassificaram a imputação para o crime de lesões 

corporais. 

Sobre as teses de defesa, o Conselho de Sentença, o maioria de 

votos, por serem competentes ante a existência de conexão, como já 	citado, não 
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reconheceu a causa de diminuição de pena de ter o denunciado cometido o crime sob 

o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação à vítima. 

Em seguida, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, 

reconheceu a agravante genérica do motivo fútil e a agravante genérica do emprego 

de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. 

Em seguida, o Conselho de Sentença também por maioria de votos, 

respondeu negativamente ao quesito de absolvição genérica do art. 483, inciso III, do 

CPP. 

É O RELATÓRIO. 

DECIDO. 

1) DISPOSITIVO: 

Ante o exposto, e atento ao princípio constitucional da soberania dos 

veredictos (art. 50, inciso XXXVIII, alínea "c", da CF/88), CONDENO O  

DENUNCIADO VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO",  

qualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas do art. 121, § 1° c/c art. 121,  

2°, incisos IV, do CPB, pelo crime praticado contra a vítima VICENTE GATINHO 

FERREIRA; nas penas do art. 129, caput, do CPB, praticado contra a vítima 

GLADEMILSON FERREIRA GATINHO conhecido por "GADÊ"; e nas penas do art. 129,  

c/c art. 61, inciso II, "a" e "e, do CPB, praticado, contra a vítima JOSÉ MARIA COSTA 

MONTEIRO, conhecido por "MINGAU". 

Resta-me, então, aplicar as sanções pertinentes ao acusado, na • 

medida exata para a reprovação, prevenção e repreensão dos crimes praticados, e 

atento ao princípio da individualização da pena (art. 50, incisos XLV e XLVI, da 

Constituição Federal de 1988), pelo que, nos termos dos arts. 59 e 6 	bos do CP, 

passo a dosar-lhe a pena: 

Me oAlve 
Juiz clApirelio 
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QUANTO AO CRIME PRATICADO CONTRA A VÍTIMA VICENTE GATINHO 

FERREIRA — art. 121, 	1° c/c art. 121, § 2°, incisos IV,  do Código Penal 

Brasileiro 

1— PRIMEIRA FASE — PENA-BASE: 

Passo, então, à dosagem da pena-base, tendo em vista as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, e considerando que: 

embora a culpabilidade se apresente explícita, na medida em que o 

grau de sua culpabilidade alcança o patamar do dolo, porém não pode ser valorada 

negativamente, eis que não ultrapassa os limites da figura típica; 

o réu é tecnicamente primário, não registrando condenação por 

meio de sentença transitada em julgado; 

quanto a sua conduta social, não houve referência desabonadora 

ao denunciado, não podendo ser valorada negativamente; 

não houve exame psicológico para se averiguar a personalidade do 

condenado, não podendo ser valorada negativamente; 

os motivos •do crime não podem ser valorados negativamente, 

posto que o denunciado e a vítima já haviam se desentendido anteriormente; 

as circunstâncias do crime não podem ser valoradas 

negativamente, posto que já utilizadas para a caracterização da figura típica; 

as conseqüências do crime embora graves, não ultrapassam as 

conseqüências ínsitas a delitos desta natureza; 

o Conselho de Sentença, por ter reconheceu a causa de diminuição 

da pena da injusta provocação da vítima, afasta a possibilidade de valor ao negativa 

da presente circunstância no que atine ao comportamento da vítima. 

4 
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Considerando que das oito circunstâncias judiciais, não se apurou 

circunstância desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo leoal ou seja, em  

12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO. 

II — SEGUNDA FASE — CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES e AGRAVANTES: 

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no art.65, 

III, "d" do CP, razão pela qual reduzo a pena em 2 (dois) anos, haja vista ter o 

Conselho de Sentença reconhecido a sua justificativa de ter cometido sob o domínio de 

violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, não sendo o caso de 

confissão qualificada. Também registro que por não ter caráter vinculante e por 

entender contrário ao sistema de aplicação das penas previstas no Código Penal, afasto 

a incidência da súmula 231 do STJ, reduzindo apena para patamar abaixo do mínimo 

legal. 

Não vislumbro a configuração de outras circunstâncias atenuantes, 

nem de circunstâncias agravantes. 

Portanto, reduzo a pena fixada na fase anterior para 10 (DEZ) 

ANOS DE RECLUSÃO. 

III — TERCEIRA FASE — CAUSAS DE DIMINUIÇÃO e AUMENTO DE PENA: 

Foi reconhecida, pelo Conselho de Sentença, a causa de diminuição de 

pena sustentada em Plenário, razão pela qual diminuo a pena da fase anterior, 

valendo-me de índice máximo, eis que as circunstâncias judiciais são integralmente 

favoráveis ao réu, reduzindo em 1/3 (um terço) da pena, implicando em redução de 03 

(três) anos e 04 (quatro) meses da pena dosada na fase anterior, integralizando o 

auantum de 06 (SEIS) ANOS E 08(OITO) MESES DE RECLUSÃO  

Na pronúncia não foi reconhecida causa de aumento d 
5 
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Portanto, em terceira fase, fixo a pena em 06 (SEIS) ANOS E 

O8(OITO) MESES DE RECLUSÃO.  

QUANTO AO CRIME PRATICADO CONTRA •A VÍTIMA GLADEMILSON 

FERREIRA GATINHO conhecido por "CADÊ" — Art. 129, caput, do CPB. 

1— PRIMEIRA FASE — PENA-BASE: 

Passo, então, à dosagem da pena-base, tendo em vista as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, e considerando que: 

embora a culpabilidade se apresente explícita, na medida em que o 

grau de sua culpabilidade alcança o patamar do dolo, porém não pode ser valorada 

negativamente, eis que não ultrapassa os limites da figura típica; 

o réu é tecnicamente primário, não registrando condenação por 

meio de sentença transitada em julgado; 

quanto a sua conduta social, não houve referência desabonadora 

ao denunciado, não podendo ser valorada negativamente; 

não houve exame psicológico para se averiguar a personalidade do 

condenado, não podendo ser va brada negativamente; 

os motivos do crime não podem ser valorados negativamente, 

posto que .o denunciado e a vítima já haviam se desentendido anteriormente; 

as circunstâncias do crime não podem ser valoradas 

negativamente, posto que já utilizadas para a caracterização da figura típica; 

as conseqüências do crime embora graves, não ultrapassam as 

conseqüências ínsitas a delitos desta natureza; 

6 
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h) no que atine ao comportamento da vítima, não foram colhidos 

elementos no sentido de que a vítima tenha contribuído para o crime, razão por que 

deixo de valorar favoravelmente ao réu. 

Considerando que das oito circunstâncias judicipis, não se apurou 

circunstância desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 

03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO. 

II — SEGUNDA FASE — CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES .e AGRAVANTES: 

Não vislumbro a configuração de circunstâncias atenuantes, nem de 

circunstâncias agravantes. 

Portanto, mantenho a pena fixada na fase anterior, ou seja, 03 

(TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, 

III — TERCEIRA FASE — CAUSAS DE DIMINUIÇÃO e AUMENTO DE PENA: 

Não foi reconhecida, pelo Conselho de Sentença, qualquer causa de 

diminuição ou de aumento de pena. 

Portanto, em terceira fase, fixo a pena em 03 (TRÊS) ANOS DE  

DETENÇÃO. 

QUANTO AO CRIME PRATICADO CONTRA A VITIMA JOSÉ MARIA COSTA 

MONTEIRO — art. 129, c/c art. 61, inciso II, "a" e "e, do CPB  

1— PRIMEIRA FASE — PENA-BASE: 

Passo à dosagem da pena-base, tendo em vista as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal, e considerando que: 

7 
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embora a culpabilidade se apresente explícita, na medida em que o 

grau de sua culpabilidade alcança o patamar do dolo, porém não pode ser valorada 

negativamente, eis que não ultrapassa os limites da figura típica; 

o réu é tecnicamente primário, não registrando condenação por 

meio de sentença transitada em julgado; 

quanto a sua conduta social, observa-se que não houve referências 

desabonadoras nos autos, não podendo ser valorada negativamente; 

não houve exame psicológico para se averiguar a personalidade do 

condenado; 

os motivos do crime não podem ser valorados negativarnente, 

posto que o denunciado e a vítima já haviam se desentendido anteriormente; 

as circunstâncias do crime não podem ser valoradas 

negativamente, posto que o delito foi praticado horas depois de desentendimento 

verbal entre as partes; 

as conseqüências do crime não podem ser valoradas 

negativamente, especialmente ao se considerar que a própria vítima afirmou que não 

guarda rancor ou ressentimento pelo fato; 

não há indicativos de que a vitima tenha contribuído para a 

ocorrência do crime. 

Considerando que todas as oito circunstâncias judiciais foram valoradas 

favoravelmente ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 03  

(TRÊS) MESES DE DETENCÃO 

II — SEGUNDA FASE — CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES e AGRAVANTES: 

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, pr 

"d" do CP, razão pela qual reduzo a pena em 15 (QUINZE) dia 

8 
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Conselho de Sentença reconhecido a sua justificativa de ter cometido apenas lesão 

corporal, não sendo o caso de confissão qualificada. Também registro que por não ter 

caráter vinculante e por entender contrário ao sistema de aplicação das penas 

previstas no Código Penal, afasto a incidência da súmula 231 do ST), reduzindo a pena 

para patamar abaixo do mínimo legal. 

O Conselho de Sentença reconheceu as agravantes do art. 61, II, "a" e 

"c", qual seja, o motivo fútil e o recurso que impossibilite ou diminua a defesa da 

vítima, motivo pelo qual aumento a pena em 45 (quarenta e cinco) dias. 

Portanto, majoro a pena fixada na fase anterior para 04(quatro)  

MESES DE DETENCÃO. 

III — TERCEIRA FASE — CAUSAS DE DIMINUIÇÃO e AUMENTO DE PENA: 

Não foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença causas de 

aumento ou de diminuição de pena. 

Assim, a pena, nesta fase, integraliza o quantum de 04  

(QUATRO) MESES DE DETENÇÃO.  

IV — PENA:DEFINITIVA:  
'Por ter havido concurso material de crimes, aplico a regra do cúrrido 

Material', somando a5, penas dos crimes reconhecidos; razão pela qual .fixo, então, a 

PENA DEFINITIVA EM 07 (SETE) ANOS ,E,(TRÊS)"MESES DE RECLUSÃO  

3 — CONSIDERAÇÕES GERAIS:  

a) Considerando que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são 

integralmente favoráveis, impõe-se a adoção do regime de cumprimenÁ de pena no 

regime inicial semi-aberto,  com fundamento no art. 33, § 20, "b" d 

9 
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b) Designo .a UPR de Pinheiro/MA,  para o respectivo cumprimento 

da pena imposta, recomendando-se tal medida porque, assim, o aperiado permanecerá 

o mais próximo possível da família; 

c) No que tange à substituição da pena, deixo de aplicá-la, pois 

inaplicável à espécie. 

d) Em relação ao sursls, também deixo •de aplicá-lo, uma vez que não 

estão presentes os elementos autorizadores do art. 77 do Código Penal. 

e) No que tange à imposição da custódia cautelar e ao direito de apelar 

em liberdade, previstos no art. 387, parágrafo único, do CPP, constato que não mais 

persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar, razão por que concedo o direito 

de em caso de apelar, responda o restante do processo em liberdade, em respeito ao 

princípio da não culpabilidade. Nesse caso, aplico, desde já, as seguintes medidas  

cautela res:  

Comparecer bimestralmente à Comarca de Bacuri para justificar 

suas atividades:  

Não ausentar-se da Comarca por mais de 10 (dez) dias sem prévia  

justificativa a este juízo;  

Não freqüentar bares, prostíbulos casas de jogos ou festas que  

concentrem aglomeração de pessoas;  

Não se aproximar em um raio de 200 (duzentos) metros de 

qualquer das vítimas ou tentar contato por qualquer outro meio;  

Recolher-se em seu domicílio a partir das 22:00h até às 06:00h,  

salvo por motivo de trabalho;  

Não fazer uso de bebidas alcoólicas ou fazer uso de qualquer tipo de 

drogas;  

f) Não portar qualquer tipo de armas. 

10 
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FICA O RÉU, DESDE JÁ, ADEVERTIDO QUE EM CASO DE 

DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER DAS MEDIDAS O BENEFICIO DE REPSONDER EM  

LIBERDADE PODERÁ SER IMEDIATAMENTE REVOGADO.  

Em atenção ao disposto no novel art. 387, IV, do Código de 

Processo Penal, deixo de fixar o valor mínimo de indenização, visto não ter sido alvode 

pedido expresso da acusação. 

Sem custas a serem devidas pelo réu, haja vista a assistência por 

advogado dativo. 

Diante da inexistência de Defensor Público nesta Comarca, condeno  

o Estado do Maranhão a pagar ao advogado dativo, Dr. JURANDY 'SILVA,  

OAB/MA 5.426, nomeado às fls. 77, a importância de R$ 7.000,00 (sete mil  

reais),  pelo exercício da defesa perante o plenário do Tribunal do Júri, conforme item 

2.52 da Tabela de Honorários Advocatícios da Seccional da OAB/MA. 

Oficie-se à Procuradoria Geral do Estado do Maranhão requisitando o 

pagamento dos honorários advocatícios. 

VI— Das Disposicões Finais:  

Após o trânsito em julgado desta decisão, que deverá ser 

certificado nos autos, proceda-se às seguintes providências: 

Lance-se o nome do réu no rol dos culpados; 

Expeça-se Mandado de Prisão  em desfavor do condenado 

e respectivas Guias de Recolhimento; 

Oficie-se à Justiça Eleitoral, com cópia da denúncia, desta 

sentença e da respectiva certidão do trânsito em jul ado, para 

os fins do artigo 15, III, da Constituição Feder 	it. 71 do 

Código Eleitoral; 
11 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 
TRIBUNAL DO JÚRI 

Oficie-se ao órgão estatal responsável pelo registro de 

antecedentes, fornecendo informações sobre a condenação do 

réu; 

Distribua-se por dependência processo de execução penal, 

expedindo-se guia de execução acompanhada da denúncia, 

sentença, decisões de recursos da sentença, certidão de 

trânsito em julgado e demais documentos imprescindíveis; 

TRANSITANDO EM JULGADO A SENTENÇA PARA O 

MINISTÉRIO PÚBLICO, EXPEÇA-SE GUIA DE 

EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA, NA FORMA DAS 

RESOLUÇÕES N° 113 DO CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA. 

Dou por publicada esta sentença e intimadas as partes no Plenário do 

Tribunal do Júri Popular. 

Registre-se. 

Cumpridas tais diligências, arquivem-se os autos, com baixa na 

distribuição. 
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"1", sala 01, Bairro Jaracati. CEP: 65076-820. Tel: (98)3235-2336 e 3227-3347 Coutinho, 
Coutinho  
&Associados 

Advogados 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA 
ÚNICA DA COMARCA DE BACURI/MA 

Processo n". 390-78.2012.8.10.0071 

VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, já devidamente qualificado nos 
autos do processo em epígrafe, vem, perante Vossa Excelência, por intermédio de seu 
procurador signatário, requerer a HABILITAÇÃO DO PATRONO nos presentes 
autos, pelo que faz juntada de INSTRUMENTO PROCURATÓRIO em anexo. 

Ainda, na oportunidade, requer sejam todos os atos e publicações, 
feitos em nome do mesmo, sob pena de nulidade. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Apicum-Açu/MA, 29 de agosto de 2016 

Lincon 	ampaio 

OAB/MA n° 14.303 



Cor:urca 411, 6,ruri/11 

F?s, 
SÃO 	LUÍS — MA, Av. Prof. Carlos Cunha, í/n, Ed. Medical CeLuter laracat 

"L", sala 01, Bairro laracati. CEP: 65076-820. Tel: (98)3235-2336 e 3227-3347 Coutinho,  

Coutinho  

&Associados 

Advogados 

PROCURAÇÃO A_D JUDICIA 

Outorgante: VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, pescador, 

residente e domiciliado no Povoado Iterere Grande, Apicum-Açu/MA. 

Outorgado: LINCON LIMA SAMPAIO, advogado, inscrito na OAB/MA sob 

o n" 14.303, e-mail.: linconlsampaioghotmail.cotn, dom escritório profissional 

situado na Avenida Professor Carlos Cunha, s/n, Edifício Medical Center Jaracaty, 

Andar L, Sala 01, Bairro Jaracaty, CEP: 65.076-820, São Luís/MA. 

A que confere amplos poderes para o foro em geral com cláusula • ad 
conforme dispõe o art. 105 do Novo Código de Processo Civil, em qualquer Juízo, 

Instância ou Tribunal, podendo propor, contra quem de direito, as ações 

competentes e defende-lo nas contrárias, seguindo umas e outras até a decisão 

final, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes ainda poderes 

especiais, para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, 

requerer alvarás, receber e dar quitação, praticar todos os atos perante repartições 

públicas Federais, Estaduais e Municipais, e órgãos' da administração pública direta 

e indireta, praticar quaisquer atos perante particulares ou empresas privadas, 

podendo ainda substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais 

poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, com fim especifico de promover 

ação de seu interesse perante o juízo competente. 

Apicum-Açu/M.A, 16 de agosto de 2016 

/4 ,si 	 /11 

— 
Vagner Ferreira Oliveira 
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Coutinho  
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Advogados 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 

VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BACURI/MA 

Ref.: Processo n°. 390-78.2012.8.10.0071 

VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, 

pescador, residente e domiciliado no Povoado Itereré Grande, CEP: 65.275-

000, Apicum-Açu/MA, atualmente recolhido junto ao Presídio de 

Cururupu/MA, por intermédio de seu advogado infra-assinado, instrumento de 

mandato em anexo (doc. 1), com escritório profissional situado na Avenida 

Professor Carlos Cunha, s/n, Edifício Medical Center Jaracaty, Andar L, Sala 

01, CEP: 65.076-820, São Luís/MA, onde recebe suas intimações e notificações, 

vem mui respeitosamente perante Vossa Excelência, requerer 

AUTORIZAÇÃO PARA SERVIÇO EXTERNO EM EMPRESA 

PRIVADA 

pelas razões a seguir expostas. 
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Coutinho  
&Associados 

    

Advogados 

I. DOS FATOS 

Em 16 de março de 2016, o Reeducando fora condenado a pena 

privativa de liberdade de 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão em regime 

inicial semiaberto (art. 33, §, 2°, "b", do Código Penal), pela prática dos delitos 

descritos nos artigos 121, 5 1° e 129, ambos do Código Penal. 

Destarte, o Apenado encontra-se em cumprimento de pena 

corporal junto ao Presídio de Cururupu/MA, desde 16 de setembro de 2015. 

Desta forma, abre-se a possibilidade para o Reeducando usufruir 

da benesse do trabalho externo, ausentando-se deste estabelecimento prisional 

durante o dia para trabalhar, sem escolta, devendo apresentar-se 

espontaneamente ao estabelecimento prisional para pernoite e recolhimento em 

finais de semana e feriados, conforme dispõe o art. 37, da Lei de Execuções 

Penais. 

Assim, em virtude da aptidão para o trabalho e das demonstrações 

da sua reeducação, o Apenado recebeu uma proposta de emprego para laborar 

como Vigilante junto à empresa D&M COMÉRCIO E SERVIÇO 

LTDA-ME,  pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°. 

11.033.891/0001-07, inscrição estadual n°. 12.405686-5, com sede na Rua da 

Amizade, n°. 01, Bairro Nambu, CEP: 65.275-000, Apicum-Açu/MA, 

conforme declaração em anexo (doc. 02). 

Vale ressaltar que a admissão do Reeducando observará todas as 

normas relativas a legislação trabalhista, especialmente a devida anotação em 
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sua Carteira de Trabalho, comprometendo-se o Apenado a apresenta-la a este 

J11í7o, no prazo estipulado. 

É indubitável que o trabalho exerce papel fundamental na inserção 

do Reeducando no meio social, oportunidade na qual o mesmo mostrará que 

possui capacidade de viver novamente em sociedade de forma digna, com 

caráter e disciplina, em consonância com o espírito da Lei de Execução Penal, 

que tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e 

proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do 

internado (art. 1°, da Lei n° 7.210/84). 

II. DO DIREITO 

Existem dois dispositivos legais que são decisivos para o deslinde 

da presente demanda. O primeiro é a Lei de Execução Penal, que, diga-se se 

passagem, é apreciável em todo o mundo como exemplo de modernidade e 

eficácia, em seu art. 37, define que "a prestação de trabalho externo, a ser autotitada 

pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do 

cumprimento mínimo de 116 (um sexto) da pena." 

O segundo dispositivo pertinente é o art. 35, § 2°, do Código 

Penal, que também prevê ao condenado em regime semiaberto o trabalho 

externo, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de 

instrução de segundo grau ou superior. 
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Assim, tal regime, a ser cumprido em colônia agrícola, industrial 

ou similar, caracteriza-se pelo trabalho interno diurno e pelo recolhimento 

coletivo noturno, sendo admissivel, sem vigilância direta, o trabalho externo e 

as saídas temporárias para visitar à família, frequentar curso profissionalizante 

ou de instrução de 2° grau ou superior e participar em atividades que concorram 

para o retorno do reeducando ao convívio social. 

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem posição 

firmada no sentido da possibilidade de trabalho externo de condenados em 

regime semiaberto, independentemente do cumprimento de um sexto da pena. 

Esta orientação fora firmada em acordão unânime da Quinta Turma, com 

parecer favorável da Subprocuradoria-Geral da República, no Habeas Cotpus n°. 

8.725-RS, da relatoria do eminente Ministro Gilson Dipp. Na ementa do 

referido acórdão ficou expresso, sem margem de dúvida: 

"III. É admissivel o trabalho externo aos 

condenados ao regime semiaberto, 

independentemente do cumprimento de 1/6 

da pena,  pelas próprias condições favoráveis dos 

pacientes (primários, bons antecedentes e que 

sempre residiram e trabalharam na localidade) e 

ante o critério de razoabilidade que sempre se faz 

necessário na adaptação das normas de execução à 

realidade social e à sua própria finalidade, 

ajustando-as ao fato concreto. Precedentes. 





Comarca de Pston:MA 
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Advogados 

O parecer da Subprocuradoria-Geral da 

República preconizando a concessão da ordem. 

Ordem concedida para permitir que os pacientes 

saiam durante o dia para trabalhar, recolhendo-se à 

noite à Cadeia onde se encontram, sujeitando-se, 

por óbvio, às devidas cautelas legais — que ficarão a 

cargo do Jnfro de execuções". 

Desse modo, podemos inferir que o Reeducando enquadra-se 

perfeitamente no entendimento do STJ, no sentido de que o art. 37 da LEP, 

que exige o cumprimento mínimo de um sexto da pena, somente se aplica aos 

condenados que se encontrem em regime inicial fechado. 

Prontamente, os Tribunais de Justiça dos Estados passaram a 

adotar a mesma linha de entendimento. É o que se verifica das decisões cujas 

ementas vão transcritas abaixo, nas quais cumprem pena os agravantes: 

"RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO 

PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE 

ROUBO. 	MINISTÉRIO 	PÚBLICO. 

INDEFERIMENTO DE TRABALHO 

EXTERNO EM EMPRESA DA FAMÍLIA DO 

SENTENCIADO. 	INVIABILIDADE. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

LEGAIS. RECURSO 16 CONHECIDO E NÃO 
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PROVIDO. 1. Conforme entendimento 

jurisprudencial, o requisito do cumprimento 

de 1/6 (um sexto) da pena não é aplicável ao 

preso em regime semiaberto, que tem proposta 

de emprego particular. 2. A execução criminal 

visa o retorno do condenado ao convívio social, 

com o escopo de reeducá-lo e ressocializá-lo, 

sendo o trabalho essencial para esse processo.  

Se o sentenciado atende aos requisitos subjetivos, o 

fato de a empresa pertencer ao seu filho não 

constitui óbice à concessão do trabalho externo, 

sob o argumento de fragilidade na fiscalização, até 

porque inexiste vedação na Lei de Execução Penal. 

3. Recurso conhecido e não provido para manter a 

autorização do beneficio do trabalho externo ao 

sentenciado. (RAG 2012 00 2 002906-9, Rel. Des., 

Roberval Belinati). 	HABEAS CORPUS - 

REGIME SEMIABERTO - APRECIAÇÃO DE 

PEDIDO DE TRABALHO EX IERNO - 

PRÉVIO RECOLHIMENTO À PRISÃO - 

PROPOSTA PARTICULAR DE EMPREGO - 

DESNECESSIDADE. 1. Fere o princípio da  

razoabilidade a exigência de que o condenado  

no regime semiaberto, que permaneceu solto  

durante toda a instrução, que exerce atividade  

laborai lícita remunerada há muitos anos, que  

tem residência fixa e que tem proposta  

particular de emprego seja recolhido ao  

6 
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presidio antes de ter apreciado o pedido de 

concessão de trabalho externo.  2. Para a 

concessão do trabalho externo ao réu condenado 

no regime semiaberto, que tem proposta de 

emprego particular, é desnecessário o 

cumprimento de (um sexto) da pena. 3. Se o 

paciente já convive satisfatoriamente no meio 

social, sem novas ingerências na senda do crime e 

trabalhando honestamente, não é razoável o 

entendimento de que deve ser preso e ter analisado 

o seu comportamento carcerário, para fins de 

concessão de trabalho externo. 4. Ordem 

concedida para que seja apreciado o pedido de 

trabalho externo independentemente do prévio 

recolhimento do paciente ao cárcere. (HC 2009 00 

2 012534-9, Rel. Des., Sérgio Rocha). TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS AGRAVO EM EXECUÇÃO - 

TRABALHO EXTERNO - REGIME INICIAL 

SEMIABERTO - DESNECESSIDADE DO 

CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA 

PENA. Quando o regime prisional imposto é o  

inicial semiaberto, não se faz necessário o  

cumprimento de um sexto (1/6) da pena para 

fins de concessão do trabalho externo.  

Precedentes desta Câmara e do Superior Tribunal 

de Justiça. (Agravo em execução n. 

1035113001725-1/001, Rel. Des., Eduardo Brum). 

Comarca de PeruniMA1 

. Ot7  
SÃO Luís— MA, Av. Prof. Carlos Cunha, siri, Ed. Medical Cente laracatsçArdar

t  
"L", sala 01, Bairro laracati. CEP: 65076-820. Tel: (88) 3235-2336.e 3227-3347 
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SÃO LUÍS — MA, Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Ed. Medical Center JaMtátfrAfidat 
"L", sala 01, Bairro laracati. CEP: 65076-820. rei: (98) 3235-2336 e 3227-3347 

17 EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. REGIME 

SEMIABERTO. CONDIÇÕES PESSOAIS 

FAVORÁVEIS. TRABALHO EXTERNO. 

CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. 

DESNECESSIDADE. 1. É possível a concessão 

do trabalho externo desde o início ao 

condenado em regime semiaberto, 

independentemente do cumprimento de 1/6  

(um sexto) da pena, quando possuir condições  

pessoais de natureza objetiva e subjetiva 

favoráveis, até porque, é através do trabalho  

que o condenado se afasta da inércia, dos  

pensamentos negativos e da depreciação da 

sua autoestima. sendo considerado um dos 

meios mais eficientes à sua recuperação e  

ressocialização. objetivo maior da pena. 2. 

Agravo não provido. (Agravo em execução n. 

10223113026017- 8/001, Rel. Des., Antônio 

Armando dos Anjos)." 

Nesse importante aspecto, o saudoso Cesar Roberto Bitencourt 

(Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1, p. 615), defende o direito ao trabalho 

externo, no regime semiaberto, desde o inicio do cumprimento da pena, in verbir. 

8 
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"É bom esclarecer que o juiz da condenação, na 

própria sentença, já deverá conceder o serviço 

externo, sendo desnecessário o cumprimento de 

qualquer parcela da pena.  Ou então, 

posteriormente, o juiz da execução poderá 

concedê-lo desde o início do cumprimento da pena. 

A exigência de cumprimento de um sexto da pena 

verifica-se apenas quando tal benefício for 

concedido pela Direção do Estabelecimento 

Penitenciário, que dependerá também da aptidão, 

disciplina e responsabilidade do apenado (art. 37 da 

LEP) ". 

Consequentemente, conclui-se que a negação do direito de 

trabalho externo ao Reeducando, para reintroduzir a exigência de prévio 

cumprimento de um sexto da pena, significaria drástica alteração da 

jurisprudência em vigor há mais de quinze anos. 

Portanto, consoante o art. 37 da LEP c/c art. 35, § 2°, do Código 

Penal, e entendimento acima elencado, pugna o Apenado pela autorização 

para o serviço externo junto à empresa D&M COMÉRCIO E SERVIÇO 

LTDA-ME, como medida de Justiça (1).  

2.1 Da Fiscalização do Cumprimento da Pena 

9 
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"L", sala 01, Bairro Jaracati. CEP: 65076-820. Tel: (98)3235-2336 e 3227-3347 Coutinho, 
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Advogados 

Em conformidade com os documentos carreados ao presente 

pleito, o Reeducando possui residência fixa na cidade de Apicum-Açu/MA, 

sendo este também o local onde pretende laborar. 

Logo, caberá a DEPOL daquela Comarca proceder a fiscalização 

do cumprimento da reprimida que lhe foi imposta nos autos já mencionados, o 

que fica requerido, desde já, a Vossa Excelência. 

III. DOS PEDIDOS 

Diante de todo o exposto, requer: 

Seja aberta vista ao representante do Órgão Ministerial 

atuante junto a essa Vara de Execuções Penais, para que o 

mesmo lavre seu parecer quanto ao requerimento; 

Após, por decisão desse Juizo, SEJA AUTORIZADO O 

REEDUCANDO AO TRABALHO EXTERNO junto 

à empresa privada D&M COMÉRCIO E SERVIÇO 

LTDA-ME, com fulcro no art. 37 da LEP c/c art. 35, § 2°, 

do Código Penal e entendimento jurisprudencial; 

10 
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c. Sejam os autos do presente Processo de Execução Criminal 

remetidos à DEPOL de Apicum-Açu/MA, para que 

fiscalize o cumprimento do restante da reprimida do 

Apenado. 

Protesta provar o alegado por todos os meios em direito 

admitidos, depoimentos e testemunhas, bem como novas provas, documentais 

e outras, que eventualmente venham a surgir. 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Apicum-Açu/MA, 01 de setembro de 2016 

Lincon ma Sampaio 
OAB/MA rit). 14.303 
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PROCURAÇÃO AD JUDICIA 

Outorgante: VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, pescador, 

residente e dorniciliado no Povoado herere Grande, Apictim-Açu/MA. 

Outorgado: LINCON LIMA SAMPAIO, advogado, inscrito na OAB/MA sob 

o no 14.303, e-mail: linconlsampaio@hotmail.com,  com escritório profissional 

situado na Avenida Professor Carlos Cunha, s/n, Edifício Medical Center jaracaty, 

Andar L. Sala 01, Bairro jaracaty, CEP: 65.076-820, São Luís/MA. 

A que confere amplos poderes para o foro em geral com cláusula ad judicia, 
conforme dispõe o art. 105 do Novo Código de Processo Civil, em qualquer juízo, 

Instância ou Tribunal, podendo propor, contra quem de direito, as ações 

competentes e defende-lo nas contrárias, seguindo umas e outras até a decisão 

final, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes ainda poderes 

especiais, para confessar, desistir, transigir, firMar compromissos ou acordos, 

requerer alvarás, receber e dar quitação, praticar todos os atos perante repartições 

públicas Federais, Estaduais e Municipais, e órgãos da administração pública direta 

e indireta, praticar quaisquer atos perante particulares ou empresas privadas, 

podendo ainda substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais 

poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, com fim especifico de promover 

ação de seu interesse perante o juízo competente. 

Apicurn-Açu/M.A, 16 de agosto de 2016 

LiL  
Vagner erreira Oliveira 
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Doc. 2 

Declaração da Empresa D&M COMÉRCIO 
E SERVIÇO LTDA-ME 



Féll”: 1L033.891Y000 'tal y e 	1 	, I 1/2  neet 
Ri* 	41  tf 

iirI IllSot tf' 	

01-A.Mistela 
75000 

Conterce de et!t,J rilMA 

Els ral 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins que encontra-se disponível ao senhor 

VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, pescador, residente e 

domiciliado no Povoado Itereré Grande, Apicum-Açu/MA, uma vaga de emprego 

na função de Vigilante, que ficará em aberto para ele até 30 de outubro de 2016. 

Entretanto, caso o mesmo não possa apresentar-se para contratação até 

a data citada acima, ficará inviabilizada sua contratação para a referida vaga. 

Apicum-Açu/MA, 31 de agosto de 2016 

Dougl Fernando Silva 
CPF: 675.172.693-72 
Sócio administrador 
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Doc. 3 

Contrato Social e suas alterações 

(D&M COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME) 
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p a ma frs elm-jn /M 

1/4,VALTER. GOMES FURTADO, pras;lero, ,ÏÚVO, empresário, cortadorE 40 RG no 29272 
SOP-MA CPF o° 07).277.70R-44, resldente e .domiciiiado 	RHe dc32 --5asseio, no 990, 
Centro, São 	s - MA cEP': .65016-370, e ALBPRTTNA RIBEIRO *IRES, brasileira, 
separada judici&mente, empresaria, cortadora do RO no 77903 Sçitl- MA e CPF no 
124.900.833-58. inecirlente e dorn;ciiiirida na Ru:: In.= corveiro, 	31, No 08, 
Alemanha, CEP: 55035-430, São 	Luis - MA, 	os únicos sóclq• da Sociedade 
Empresaria dencminacis "LASORATORIO VITORIA LTDA - ME",•Hrn sede na Avn 
t5evemagor Luls Rocha, no 1435, Liberdade, CEP: 65070-290, São 	- MA: illserlte 
no CNPi no 11.033.891/0001-07., com contrato aroulvado na .3u.reti.4 Comerciai do 
Maranhão em 0/5,108/1986, SQb n° 21200152456, resolvem alte4, peio presente 
:nstrumento, ria forma das c.lsposições da lel 10.406/02, do Código Cd vigente: 

:11 
CLAUSULA PRIMEIRA - A denominação saciai a parts desta data sérái alterada para 
'frlAX COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME" 

CLAUSULA s-EGurcit. A sodie.nacie  rerá sua sede em novo enoereçe,., ..uadc...,  na A ,n 
07, Centro, nc,  329 A, Sacur: - MA CEP: 65270-000. 

  

CLAUSULA TERCEIRA - 0 cantai que era 20.000,00 (vinte •mdcruzado), após 
ólniersas modlFktay3es no padrão rnonetárlo nacional, 	no vaor sighbálicto de 1,00 

reei), neste ato aiterado ora S::,2 1.000.00(5,00 r‘um 	 reais):  
,rtegraiizardo, em moeda corrente do neilc, neste ato 98 999.999.00 (1-loveLeHt.os e 
noventa e nove rnii e novecentos e noventa e nove reals), dlvido em M (cem) quotas 

(-:°Ín valor nornria'i ce R$ 10.200,00  (dez m;i  realç'), ca-Ha, totallzandol 	1.000,000,00 
um inlihão de reais): wALTER GOMES FURTADO, identificado át_itria.  possui 50 

(cinquenta) gLiotas, cada quota N.:: valor de R$ 70.000,00 	rnd reais), 
integraiizando RS 500.000,00 (o,Linhenz,-,,s mi rieeje), 	e At sERtiti:NA p_tBEIRn 
PIRES, identi0cada acima, posai» 50 :,,oln.quenta) quotar., cada quotalAQ Vabr de R$ .  
10.000,00 (dez mil reais), integranzando R$ 500.000,00 (cinquente . nn; --eais) e assirni.  
clivicido entre os sócios 

CLAUSULA QUARTA - 	
---------- -

--------- sócio e2restriza ad va;dr de suas. 
dLictes, mas todos respondem solidarlan- ente pela 1 	aUzação dotadaal•soclal 

• 

CLAUSULA QUINTA - .Admite-se .  na socleclarle aparar desta data 	Sr. OBEDE 
SOUSA COSTA, braslielro, casado !;comunnão unlversal), nasceu em ;1eratri.z - MA 
em 1 7/041'1959, Empresário, cc'aco cc RG 	00006F43279-3 SESPE.MA e CPF no 
128. 	 residente e domiciliado na Pua Brasi ; 	1418, N.úa Imperatriz, 
CEP: 65907-330, Imperatri7 - MA e o Sr. 20NATAS DE CASTRO Ceája, brasiieiro, 
solteiro, nasceu em Santo Caetano do Sq -SP/  em 01/12/1.983i  empi-eb$,rio, portador 
do RO 97443798-0 SF3US7-MA e CPF no 967.355.183-34, residente .e d0friciliado na 
Rua Brasil, no 1418, Nova imperatriz, CEP: 65907-330, Imperatriz - MA.' 



vista 	 aio tricia• consolida-se 

CLAUSULA PRIMEIRA - A sc.)dedade g;rer,-:,  sor; a denominação. soda 
COMERCIO E SERVIÇO I_Tf)A - 74E" 

CLAUSULA 5r-titjiNt.)A -   tem sua sede na A:•.ir 07, C 
eacur •- MA CEP: 65270-000 

no 329 A; 

CLAUSULA TERCEIRA: O capit& soda: é ::e RS 1.000,000;00 (um IHhão de reais),: 
eir: moeda corrente do Pais, dHido ern 130.000 (cem mfl) c.p....dt.a.s, cadaHuote no vaJor'. 
de R<.4,, 10.000,00 (dez rii rea':.) 'cardo aissm d;‘»dc,  entre Os SóCiOS:*. 
50 C I O 5 	 ..unt né“...- 	-,-Ç, 	

.. 
e. _ 

z.7.“?..EDF snir-z.A. rOST1), 	5 0. 00 	rz- 

	

..JV 	i . nnn,00 - 	. 
int-LATA= r":  rASTRO rOçTrie. 	5,100 	...,- 	3.0.C.)00,00 
TC:TAL 	 ine.,..00 	=fl.-ri, 

c.-"=;" ' QUARTII•A soc;erle0 tem sua. ati \Adade de: 

47,11-3/22  - Comércio vereJiSta de mercadoras em gerai, com h dorrdnância de 
Produtos amentidos - supermercados 
47.21-1 	Comércio varelEsta de atoÍnios e ?nos- 	• 
47.712.-7/C:C.: - Comércio varejista de bebidas 
45.39-7 pai - Comércio atacadista de produtos aHmentrdps em geral 
4729-0/05 - Comércio varejista de- produtos se.neentes domissantárirOs 

ç-N 	
46.39-7/02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em ger corn•ati\ddade 
cc fracionamento e aconcidor:F.-,mento associada 

‘C, \ 46.35-4/01 - Comércio c.c”..0,_;,SL., 
\ 	47.29-6/99 - 	 va/eiktaoerLoraimentic:os em gera  oespecazaco 

em produtos .&rnentdos não especifcados ante.riormente (arroz, feljtat z-..eija e outros) 
47.71-7/0! 	comérdo va -ejsta de produtos farmaceuttc0s, sem ilnipuação de 

••1 

47.73-3/00- Comercio vare3iste de artigos médicos e ortopédicos 	. 
47.51-2/01 - Comércio vareista especializado de e.cuipamentos, e supir .entos 
ir:..formática 

- Comer= v.,,rejict; r-sneci&zadc: cc elet.rocirm&ticos e eb. iioarnenzos 
de áudio e vídeo 
47.54-7/01 - Comérdo var-ejSta ce móveis 
47.54-7/03 - Comércio varejista .de artigos de iluminação 
47.57-1/00 - Comércio vare.Vsta especializado de peças e ereccárLos pgria apareihos 
aetro&etrônizos para uso doméstico;  exceto informática e comunidáçã-Cd 
47:44-0/99 - Comércio varejigt-z1nr-t meterias de construção em gerai; 
47.41-5/00 - Comércio vare:Hsta de tintas e meterkeis para pintura .• 
47.42-3/00 - Comércio vareUe.ta de matéria; e!étr. co 
47.43-1/00 - Comércio vareHsr.E: de vV4ros 
47.44-0/01 - Comércio varejste de ferragens e e..ríament.a.s 
47.44-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção Hão espedlcados 
anteriormente 
45.30-7/03 - Comércio a vareic,  de peças e acessórios novOs para ve.'ie 
autornotv 
45.3n-7/05 - Comerrin a vacio oe 	 a 	" 
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. 	rt AUSULA SEXTA - Rezir› -,sofia,  sociértiere cc SPicz tACAITFR ir=4"i:et.  F:URT -4‘70 
	c,:•_ j 

e ALSERTINA RIBEIRO PZRi::.t1;- . usi-thrl:.iti(.:.-aidos- acin-ia, cue possuer±i irSitT; 	node 
quotas cada sócio, no vaior de' R$ 10.000;00 (dez mil reais) cada ciltitS, to  
capitai saciai em R$ 1.000,000,03 (um mift-iao rit reais), cie cedem e - t;i:-acisrei 

 

OS novos sjtios OBFDE SO,cA '.0stA, e 3eNATAS DE CASTRO t,OSTA, soe 
duaiifiriati-  acima. Os sóciosMirf-;-=-ã ?;;;.?list ;..tRTADO e ALBE!.>,iiNA RIBEIRO 
P'Ski..s ceciaram ter rece.bidotciddis..os i.iiir. eii:os e haveres perante a Ociedade, dando 
- tias, piehe„ gerai, rasa e irreyooavei quitação. Ric_erido assim as citas e o capital 
dividido enri-e os novos sócios: 
SOCOS 	 QUOTAS 0./0 V.UNT 	 VALOR.  

---- SCiür.:A :...t.:•; A 	 50.00 	Rn 	10.000,00 R: 	SOC.000,00• 
JOiNtstTi:i-S. OE CASTRO COSTA. 	=0.00 	50 	:0,000,00 RSI 500.000,00  

TOTAL 	 ...^.-..-...-. 

	

4`1.-?zt!".." 	100 	 Ritil.(200,90Ó,00 
- r, M 

CLAUSULA SETI.MA:  Os sócios admitioos e os retirantes ef=p entre si,ii.fieste ato, plena 
gerai «revogável quitação para nada mais reclamarem um do outro ei' i :juízo ou fora 
deie. 

CLAUSULA OITAVA: A admioiski 0 • da sociedade caberá ao Sr.10BEDS SOUSA , 
C_C:STA, com os poderes e atribuicões,••de representar is&adamer0 a sociedade» 
inciusi,:e Os 	de representar a sociéciacie judidaimente, depor em .1É,;ízo.. constituir .  
procuradores em. nome da sociedade, contratar advoçjaeo, praticar A-44s e Quaisquer. 

otos Hwtrer,=:i 	;os L:2 consecução ;dos objeti:ies sedais ou .a defesa w,s : interesses e 

e'ireitos da sociedade, créditoS, assinar, cheques., notas prom,i.Sh:-‘s, :=:*riftir e demitir 

empregados, autorizado o . ..uso ao. -nome ernere.sanai,  	entanto. =rn 

atividades estranhas ao interesse- social OU assumir corigaçoes $-efs em favor de 

c:Jaiquer aos quotistas OU de terceiros.,• bem corro onerar ou aHenarÃ=ris imoveis da.' 

soci=i1aii1=, sem autorização :do ouiqrc.; Sócio. (a;lktfOrt 997, VI; .1.;04. L015, 1.0S4 
; 

ÇN 	. CLAUSULA NONA: A sociedade terá atividaoes alterarias para:  

	

.., 	, 

‘t \ 	
47.11-3/02 - Comercio varejista -de -mercadorias em geral, com Olitedóminãncia .de  

rjc. 	prod 	 s- utos aiimendciOS - upermeecir,s 

	

rr 	> 

	

. 	. 	. 
 

47.21-1/93  - Comércio varejista, de iatici-d!os e frios •., 
vnr--,--47,23-7/00  - Comércio vareiistai de bebidas .in . 	 „ ., 

4€3.•39-7/03. - Come-do atacadista de produtos aiimendcios em geralH • 

\, 	47..89-Q/05 - Comércio varejista iie orodutos .saneantes domissanitáf4s -. 
46.39-7/32 - Comércio atac.adista de enct;ures alimentícios em gera.I CO] :atividade 
dei.  rraronarnento e acondicionamento =sc.:ir:ia:da . 
45,3S--4/02. - Comércio atacadista de ãguia minerai 
47.29-5/99 - Comércio varejista e ProdutoS alimenticios. em flor& =, c-sh=hi.,.i.z=din. , 

em .produtos alimentícios não....eSoediftqados anteriormente tais Oroo. .Cpirc4v.toS . 

	

. 	.... 	. 	. 	. 	. 	. 
naturais,  cieeicos e cornidas .00rigeidás),-•:4- 	H • 	 . 
47. 71.-7191 - Corniarcio ivzrlict-. .fié :fl.r-;.‘rldtác . farmacêuticos, serni,zianiguilação: •eie- 

formulas .:r 	 . 
4.7.73-3/0ti- Comércio varejista de artigos ...:adices e ortcOédicos 	 . 
47.51-2/01 - Comércio varatista especializado de equipamentos e slu,iiqki..entoS de .  • . - 

informática •;-/ 	 . . 
47.53-9/00 - Comércio varejista -eSpecializado de eletrodomésticos e-ocruipamentos 
de =udio e video -5- 	 . 	. . 
47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis •-•"` 
4.7.54-7/03 - Comércio vareste .cle artigos de iitiminaçãO  

47.57-1/00 - Comércio vélrejist-,  esperiailizeido,.de peças e acessóriosiiara aparelhos ....- 
eietroeietrônicos para uso domasUcp, tax'cé!zo, r>,forr-4S,tica e Oomunicaça4 
47.44 C/99 - Comércio "are 9_a de- materi-=PsLiekonstruçã oem • Oerat i  ": .• 

0e)  - 

CC./2002) • 

• 
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.nctohsta 
49.29-9/01 - Transporte rodoviário coiecivo de passagetos. sob reg, 
fretamento, MUniCipEt; 	... 

52,12-5/00 - Carga e de.scarga 	.. 

52.32-0,100 - At(‘»dades de agencerrento mzr.trno •••• 
52,4.0-1/99 - Atividades auxHare.s dos transportes aéreos, exceto d*.cêiÃ.cão 

.r:a 

. 

de 

dos 

47.41-5/00 - Comércio vare sta de tintas e mazerlais para pintura 
47.42-3.10e - Comércio varejista de materlai elétrico 
47.43-1/00 - Comércio varejste,de vidros-' 
47.44-0/0. - Comércio vareist:a:-ie :'errag. ens e ;Eat-ramentas - 

47.44-0/05 - Comércio vare3;sta, de materias de construção não essief',-.ca 
, 

anteriormente como r.r,rPi-%, pedra c cimento) 
45,30-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para 
:-- ....tornotores 
45.30-7,105 - Comercio a vEi;eio Cte ..2neumaricos e câmaras-de-ar 
82.11-3/00 - Serviços combHados de escrir.:Ork-,  P anoV,  aCministratn 
14:12-6/01- Confecção de  	vrn--turih0:  exceto roupac. 

confeccionadas sob m-tr+nr- 
18.13-0/01 - Impressão de meteria para uso publicitário 
18.13-0/99 - impressão de material para outros usos 
18.22-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encedPrna* e pia.stificação 
33.17-1/01 - ManutcS e reparação :e emban_0‘,.,:,-.:e e estruturas i'rftUtuantes 
42,22-7101 - Construção de redes de abastedmento de água, coleta.;; ïde esgoto 
COnStitçE.eS correiatas, exceto obras de flricação 
43.99-1/99 - Servços especiaUzados para construção não epeL29cadós 
anteriOrmele (caiçada.s, terraplanagem e outros):,-- 
43.22-3/02 - Instalação e manutenção ,-;.e RR-temas centrais de ar cpcidiconado, de 
vientiLacàot.à(friceraçãz.-, 
43.721-5/00 insteação e•manutenção eietrica 
48.20-0/05 - Serviços de iavagern, ;;Át-iNfÈcE-:ção e polimento de veicqj s automotores - 
47.51-2/02 - Recarga de cartuchosüara equipamentos de nformétic - 
47-52-i/00 - Comércio va.,-ejista espec.;aUzado de eou;parnentos de t.rettafona 
comunicação . 
49.23-0/02 Serviço de transporte ce passageiros - Eocação de autdnióves com , 

rc.-fspor'cos e campos d.e P,  -- é.-rr;c=o•om 2-c... 
a_e_.-.: r.z.0-8/03 - Agenciamento de cargas,' exceto para o transporte rna7,10 
52.23-1/00 - Estacionamento de vekuloe,-r 	. 
53.20-2/01 - Serviços de maicte não realzados pio Correio Nacional 
53.90-2/02 - Serviços de entrega r., •-pda- --•-. 	 . 
56.20-1/01 - Fornecimento de alVne.nrc,s preparados prepánderanternfl te para 
empresas 	 . : 	:; 	• 
52.09-1/DO - Suporte técnico, manutenção e outros s.ervços em teor:pl.-s.:ia da 

informação -•-• 	
. :11 

. 
s9.7.0-5/01 - P,tividadPR de contabillde.cle, ,"<. 
89.20-5/02 - Afry'Vh--tie.s de consUitc,ha e auditoria contábU e tributárta 
70.29-4/00 - At.i.vdacies de contRutoN.r,• em gestão ernoresariai, excetr*.ánsultoria 
técnica esoecca . r 
77.11-0/0n - Locação de automóveis %.-P-M condutor •-• 
77.39-0/03 - i'A .uguei de palcos, coberturas e outras estruturas de uso ernocrário, . 	• 	. 
exceto .andaimes :- 
77.„33-1iee _ &u,guei de m;:::-,Árhas e equipamentos para escrtóho 	.. 

77.19-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificadok : 
	orm..-:te, sem condutor corno 0:r.-:n.sporte terrestre sem cone-tutor. Orno ônibus, 

motocicietas, traikers, carnt:hões, reboc»es, semi-rebovst simUares d, c%ytros) . . 

8C.-:.11-1101 - Atividades de tigância e segurar-içai-atada ..--- 	 • 

0`-  
ar 



0`
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-e-12.11-3/00 - Serviços combinados de escrizoico e apoio admirdstraziídi 
14.12-5/01 Confecção de pecas do vestuário., exceto roupas ;ntirna$i'e 

ritz 

corieccion.adas sob medida 
18.13-0/01 - Impressão de r.Eic-i)j.e:H•e, 	'-45C ','UbUCTLár;0  

8.13-0/99 - impressão dc matériai para outros usos 
18,22_9/99 _ serviços de otcibou[r»p_tfr ,s,áflcos, excetciencaderneMe :2'ast•• 
33,17-1/01 - Manutenção e reparação, de embarcações e estruturas :fatuantes 
42.22-7/01 - Construção de redes de apasteolmento de água, coleta•Rte esgoto e 

construções correietes, excetb„o&..as 	rHç,.:3:-..;ão 
43.99-1/99 - 5c cos especieh7edoe baia constrdcão, não especificatt4s 
anteriormente (calçadas, terrapienacem e outros) 
43.22-3/02 - Inst&ação e moncLei!L;Li ue sistel:!as centras de ar 01 dicionadc, de 

ventdação refriger.ecão 
43.21-E-/00 - r_bstaação e manutenção 'elétrica 
45.20-0/05 Serviços de (avage.m, idbrifice.ção e po(imento de veicrA4 Os automotores 

47,51-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informatida 

4.7.52-1/DO • C.--Cmérc.0 varer si:a espe.daNzado de equipamentos de i:,,efonia e 

comur,;CE,;(ãO 
49.23-0/02 - 5,"erviço de transporte de 	 - ocação de autoWoNeis com 

motorista',  
49.29-9/01 - Transporte rodoviário coLe.tivo cie- passageiros, sob regite, de 

:7: 
fretamento, motcipai 
52.12-5/00 - Cage e descarga 
52.32-0/00 - Atividades cc a(denciame.cto marftimb 

52,40-1/ c;e, 	t cadesau,.iaeS dos transportes aéreos, exceto opei-iação dos 

aeroportos e campos de aterrissagem 
52.50-8/03 - Agenciamento de cargas, exceto para o transporte ma4 :o 
52.23-1/00 - Estacionamento de veículos 
5 2,20-2/01 - Serviços de maioze não reeli-e,r;do.s peio Correio Nacione 

(.1  
53;20-2/09 - (-T;ar,./ç0c- de entrega rápida 

56.20-1/01 FOrneeirr)Pritci de alimentos oreparacos orepojideranterdepte para 
• 

- Suporte tecnico,, manutenção e outros servKcs em tecriV.,,gia da 

:formação 
69.20-5/01  - At.(‘»de.des de contabiiidade 
69.20_6/02 - Atividades de consc!tor 	auditoria contai! e tributária,.: 

70.20-4/00 - Atvdades de consuto,he em gestão empresariaU excetókonsuftcria 

técnica ecner (ice.. 
77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 

- 	 caLcos, coberturas e outras estrutures Cie us,.;tr,emporário, 

exceto andnmes 
77,33-110:2 - Aiuoufãi de máquinas e equipamentos pare escritório 
77.19-5/99 - Locação de outros meios oe transporte não especifioacto$ 

anteriormente, sem condutor 
80.11-1/ai - Atividades de vigiiência e segurança privada 

A sociede,ce iniciou suas ativViades em 23/07/1986 e seu prazo é indeterminado. 

CLAUSULA - 	 ... As oup,tas são 
transferidas a terceiros, sem o consertme.nto 
em ig,,uaidade cc cond4-,Óes e preço direito de 
a venda, forrnaiizandc,-, se reaHzeda a cessão 
(art. L056, art. 1057, CC/2002), 

CLAtJSULA S'XI7•:•••, A iesoo.isabiidade de 
c:»ozas, mas todos respondem solidariamente 
1.052, CC12002). 

isives e não poderão 'par cedidas ou 
cio outro sócio, a quem fica assegurado, 
preferência pára sua 2...qt4sção de postas 
deias, a aiteração contraFt & pertinente. 

caia sócio é restrita 	alor de suas 

pede it3t4t aiização do. oa.;,.'4i ai Spdai (art. 

-6àLSC'  1. 	. 

t). 
r‘ a 

`, 



N.to,„k2 kr(  
WL4kárte.= FURTtDG 

‘CPF:PR.2.27712C.3---44 
Prz:- 	ccf-s-I4A 
er.scco 

{216.110 
,2457n5" 

ÇA.0'W 

e 
:re 

cr _  
attEfIRG•PIP. 

124.tic-118-3-68 ,r 	 
7:G: 7390:5  
six sécia 	COS  

aucrscoo~ 
:2".7. 	 e•Án er.; 

diu-o N4à..-arraZa. 
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OBELs'E £4.-Nefa 	p 

COM OS nocei&es e atit€4r_3es.. Ce-r- 	esea cz--1-tEn-P•rre 	sodExic.-jsc. l'reira- 	ce; 

rr<nraen'-r   iuoki..,Amegte. dor erre jkiLzo, tobStituir rife-Lr:fl.-tule: 

nome da sat 	 ad...-2s"-E‘Ãoe t.J) 	.•;:s-i''•-2S- etc-Lsrstier atos flC 
rer-ensç.reer5.-. ZS ÉN:NS.CjCS 	 :Z., ctÇes  A7arl. ntArecces e .-tir4.15-r.c Aa.j. reridi 

irettr C .7 	pce.-~tes,z...--dr.-d:br e desm;iit- 

autontrzOn n ;:cto CO nome .E:rN.7x.--1;.--Ae 	 r_tt:t7-"rttn, emativid.:--ES_ Ostranhas 

aoLr-e-ta-4-.5-0eesoz.-izel 	a..:-MiT oebriçar;_ies: suit.eee rrx-r; rad= de qualquer dos qesiptistas rex: 
de'tese ....ri, os, bem como onerar ojes &Ieda-  bOr‘,S ':M...tiCHS da sociedade, sem :-eatitr.nizaçào 

ff - •••• 	nr/V. 	'bac"-, 	4 n/-x:42)  

CLAUS• os 

Sff5CtS C.e.e.J.7:be.c•tia-Cff ...9,"*.fl as CC:ec-S e des:„.:_reee,r;fece a-trn,:rást-radest:es) quandefbr caso. 

fe-jan--se. Ir.S71 	In-Etre-3 litéai e 	Attit: - 	wai.; 

tEfLESLILies te+-51+-1A - 	sócios F..----4=d-zne 	romum acordo, fixar urna retira'r_fe• menSai; 
tratin de" 	 et,:-tnE=tc- as rif-tni-dcf‘res reodarsertx:res oertirie.Ô.-"Se 

CLAUSL'472_4, DECIMA - 	 int- rdie;ide 
conbr„...,a     (...C.-nit "'c hca."4.-C-a"...-̂F.--, arccittrrt-t. c' e trec'acc". 

Odssivei Ou inexisbn-do 	 • r.;; rte(s) sécio(s) rernanéscente(s)- ó VEIGF de 
seus .heaver=es será enaúo e sriadc nricn base na situação naErelroardaí cM.,ócierl=r:Eb, 

dota teira 	 esst 	—strata. farar.4"-eS. 

WiStil-A. 	 íIA - O administrador nEEDE.--  54745.a. 	declara 

st aseere-es da 	erAe  	esia--ree_sr a tardelr----tE--- -rt 
cor e esr-e-e-eia , ou em -virr.“15,- 41e ron:-,anacao crimina, f.y,  onr r4o enrnotr-4„.t) sob es 

efeitus, dela, a pena que -ef e  ar-dz. que ;errar:a-dente, o acesso a ripúbh.ous: 
OU sor crim-.: falia:se:jaz, •je. pre*atícação, peita OU suborno, concussakFe ree‘H-.5.A.atoe GO 
contra a er...met pe-srT-~. _ta • 	rra 	tar erS 	'reiiraTrac.  

ti= conteeLretent:ec, contra ed. tver4r.::::. 	 tra 
Zattist. 'd cent--,e‘ 

sgsgra:tbet. nr-zittnA mrsautizni., Firs 	fr.r. Lice. E:su-e 	rep.- e...e.trir:ejj,-, e o 

C:Iner;?-~••••:ttrd:-"iS direeter.es   er---eselkae-et 	 n-- ri, 

E per es::erezn justos e mntr--xetec ttecirem   1.ecuirrtn em eez 

2.3,?de isneWri; 

~Sada 

c:•••:•ffic.i; id•;•;••• 

../sr •2- 
17 

CirrafeE SeitiSa Cer-errA 
2R. &dg - -er--•=5-̀3-4c-> 
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"ALTERAÇÃO CONTRAIU N°02 DA SOM 

MAX COMERCIO E SERVIÇO LTDA:-4MF" 

OBEDE $OUSA COSTA, brasileiro, casado 1,comunhão universal), nascauÁn Imperatriz - MA, 

em 11/0411959, empresário, portador do RG n9 000065432796-3Ã5P-MA e CPF ns 

128.640S93-49, residente e domiciliado na Rua Brasil, ns 1418, Nova 
.t,.?iSeratriz - MA, CEP: 

65907-330, trnperatriz - MA ë o Sr. JONATAS DE CASTRO COSTA, bras4ro, solteiro, nasceu 

em Santo Caetano do Sul - SP, em 03./12/1983, empresário, portador 0.41RG n9 97443798-0 

SEJUSP - MA e CPF ne 967.365.183-34, residente e domiciliado na Rua*asil, ns 141,8, Nova 

Imperatriz, CEP. 
 65907-330, Imperatriz - MA. Únicos sócios da SS4adade Empresarial 

denominada H
MAX COMERCO E SERViÇO LTD -ME", com sede na AV, CiL%,ICENTRO 	

329 A, 

Bacuri MA CEP 65270-000, inscrita no CNPJ ntt 11.033.891/0001-07, cdr
.rilcontrato arquivado 

na Junta Comercial do Maranhão em 06/08/1986, sob ns 2.12001524564ts0lvern alterar pelo 

presente instrumento, na forma das disposições da lei 10,406/02, do c octrW vigente: 

'CLAUSULA PRIMEIRA - Admite-se na sociedade a partir desta data o -;
.1,41, Douglas Fernando 

Silva , brasileiro, solteiro, maior, natural de $ão aento - MA, CEP 
éSs-cno nascido em 

20/06/1984, empresário, portador do RG n2 17251932001-2 SESP-MA ek0Eris 675.172.693-

72, residente e domiciliado na Rua Carneiro de Freitas sins Centro SMBento .- MA, CEP: 

65235-(..00, e a Sra badiana de Jesus Martins França , ••,:ip.rasileiraMiteira, nascida em 

24/01/1990 em São Luis - MÁ, empresária, portadora do RCT.['ne 0325902007-7  SSP MA e 

CPF ns 047 168.113-01, residente e domiciliado na Rua Carneiro de Frete Sín, São Bento, CEP 

65235-000. 

CLAUSULA SEGUNDA - Retira -se da sociedade os sócios OBEDE soug COSTA e IONATAS 

DE CASTRO COSTA, identificados acima, que possuem 50 (cinquenta) '.-qt.iótas cada sócio, no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) coda quota, totalizando o CaPital social em • R$ 

1.000.000,00 (urrt milhão de reais), que cedem e transferem para os rios sócios: Douglas 

Fernando Silva e Ledlane de Jesus Martins França, sócios já quaiific.0,t acima. Os sócios 

Douglas Fernando Silva e Lediarte de Jesus Martins França declaram t!.4rirecebidos, todos os 

direitos e haveres perante a sociedade, dando -lhes, plena, geral, rasa c.; itrevogável quitação. 

Ficando assim as quotas e o capital dividindo entre os novos sócios: 
 

5000S 	 QUOTAS 	% 	V. UNIT 
Y'S 	

VALOR 

DOUGLAS FERNANDO SILVA 	 50,00 	50 	XO.00OJ9 RS 500.000,00 

LEDIANE DE JESUS MARTINS FRANÇA .5_0,00 	50 	1 

TOTAL 	 3.00,00 	100 

CLAUSULA TERCEIRA - Os sócios admitidos e os retirant 

irrevogável quitação para nada mais reclamarem um 

CLAUSULA QUARTA - A administração de sociedade caberá ao sócio DOèglas Fernando Silve 

com os poderes. e atribuições de representar isoladamente a sociedi4e, _inclusive os de 

representar. a sociedade judicialmente, depor em jufzo, constituir procrradores em nome da 

k2. 

o entre si, leste ato, plena geral 

em juizo oi tora dele. 

R$ 500,600,00  

R$ 1.000.000,00 



socieciade, contratar advogado, praticar todos a quet.squer atos necessa 

objetivos sociais -ou a defesa doi. interesses e direitos da sociedade, cre**, ass 4 r; 

notas twornissórias, admitir e deieetir empNgados, eutorizedo o uso de*ome em 

da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VS; 1.013, 
'Agir  1.064 CC / 2002) 

CLAUSULA QUINTA A sociedade tem suas atividades de 

47.11-3/02 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com preciorgaricia de produtos 

alimenticloi — supermercados. 
47.21-1/03 — Comércio varejista de laticínios e frios 

47,23-7/004- Comércio varejista de bebidas 
46.39-7/01 — Comércio atacadista de produtos 'alimentícios em geral 

47.89-0/05 — Comércio varejista de produtos saneentes dornissanitários 

46.39-7/02 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geri 

fracionamento e acondicionamento associada. 

46.354/01 — Comércio atacadista de água minera! 
47,294(99 — Comércio varejista de produtos alimentícios „em gerai 

produtos alimentícios não especificados anteriormente ( arroz, feijão, scW 

4731-7/01 — Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem maniptil 

47.73-3/004- Gemerei° varejista de artigos médicos e ortopédicos 
4731-2101— Comércio varejista especializado de equipamentos e supsir44tos de informetiça 

47.53-9/00— Comércio varejista especializado de eietrodomésticos e eqUipitmentos de áudio e 

vídeo 
47.54-7/01 --Comércio varejista de móveis 

47.54-7/03 — Comércio varejista de artigos de iluminação 
47.57-1/00— Comércio varejista especializado de peças e acessórios pa 

para uso doméstico, exceto informática e cornurdcaçãvc. 

47.4470/99 —Comércio varejista de matérias de construção cri geral. 

47.41-5/00 — Comércio varejista de tintas e r3atérias para pintura 

47.42-3/00 — Comércio varejista de meteria! elétrico 

47.434/00— Comércio varejista de vidros 

47.44-00/01— Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47.444/05 — Comercio varejista de matérias de construção r.3o.espeCifiC. anteriormente 

45.30-7/03 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veícult4torn0tore5  

45.30-7/05 a- Comércio a varejo de pneumáticos e cérnaras de ar 

82.113/00— Serviços combinados de escritórios e apoio administrativo 

14.12-6/01 — confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e 

medidas 

14.134/101 inipresdo dematerial para Liso publicitário 

18.1370/99 — Impressão ide material para outros usos 
18.22-9/99 — Serviços de acabamento gráficos, exceto encadernação e plásiificação 

s. 

33.17-vo;- Manutenção e reparação de embarcaçUs e estruturas fliertiàetes 4,rf  

42.22-7/01 Construção de redes de abastecimento de águe, coleta de:. 	voegoriétruçeie 

çorrelatas, exceto obras de irrigação 

vedado,   no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou asM ir obrigações seja 

ale
as ou cie terceiros, bem como onerar et; nar bens imóveis 

em favor de ququr dos quotist 

especializado em 

outros) 

o de fontiulas. 

ADY 

onfeccionadas sob Le- 

' 



'1/4.1.oStiatas De Castro f..4,âa 

..„ it  cit,L4t,5 Se, i H:.  4.1-hr-co k..-1  
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CPF: 967.365.183-* 

RG: 97443798-0 SEIL1;SP 

Ex sócio 

SOUSA COSTA e JONA,' 	CASTRO CO • ;est* que 
Reconné0o pOr ;504ELHANÇA 	skiatwas 	i'ks de CREDE 

ri  Oficio edteludicial *ntpeez - RRA 
e,̂2COS254R-5247 

e Sousa Costa 

CPff: 178.640.993-49 
RG: 6400654327964 SESP-MA 

Ex. sócio 

). 
Fernando silva 

CPF: 675.172.693.72 

RG: 17251932001-2 5SP-M 

CLAUSULA OITAVA - Nos quatro meses seguintes ao termino do exer 

deliberarão sobre as contas e designarão acirelnisteseor (et) quanto forepic 

1.072, Inciso 2P e art .1.078, CC/2302). 

CLAUSULA NONA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar urna ret 	mensal, a titulo 

de "pro labore", observadas as disposiçaies regulamentares pertinentes. e I 
r: I 

CLAUSULA DECIMA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a socieóppe continuara suas 

atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo poS'Avel ou inexistindo 

interesses destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haSeeres será apurado e 
e 

liquidado eom base na'situação patrimonial da sociedade, à data da. reettção verificada em 

balanço especialmeete levantado. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - O administrador Douglas Fernando .55fa, declara, sob as 

penas da lei, que não asletineeedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, 

ou em virtude de condeneeão crimina!, ou por se encontre (em) sob Ojáriaitos dela, a pena 

que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou pote rne falimentar, de 

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a econoØ popular, contra o 

sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 49e-t' 	ra as relações de 

consumo, fé publica, ou a propriedade. (art. 1.011, inciso 1.2,CC/ 2002) 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - continuam inalterada as demais claelaéles constantes qo 

contrato social já consolidado, que não tenha sido rnencionadona ereserMalteração, 

CLAUSULA DEOMA TERCEIRA - Fica eleito o foro de 8acuri para o exercso e o cumprimento 

dos d:rertus e obrigações resultantes deste contrato, 	 • 

E por estarem justos e contratados assinam o presente can o em 03 (t "4; vias, 

&sim ri/MÁ 

Bacuri - MA, 13"de Outubro de 2013. 

eue 	ct4Th0 --1"eltren 

"ns França , 
cat. 

L diane de Jesus 

CPF: 047.168.11 

RG: 	032596082407-7 SSP-MA 



"ALTERAÇÃO ÇONTILTUAL, 1" DA SOCIEDA 

MAX COMkéI0 EeS.E'RNWO LTDA — ME" 

Douglas Fernando Silva, brasileiro, solteiro, maior, natural de São Bento — MA, CEP 

65235-000 nascido em 20/06/1984, empresário, portador do RG n2  17251932001-2 

SESP-MA e CPF n° 675.172.693-72, residente e domiciliado na Rua Carneiro de Freitas 

s/n° Centro São Bento — MA, CEP: 65235-000, e a Sr4  Lediane de Jesus Martins França 

, brasileira, solteira, nascida em 24/01/1990 em São Luis — MA, empresária, portadora 

do RG n° 032596082007-7 SSP — MA e CPF g 047.168.113-01, residente e domiciliado 

na Rua Carneiro de Fretas s/n, São Bento , CEP 65235-000. Únicos sócios da Sociedade 

Empresarial denominada "MAX COMERCO E SERVIÇO LIDA— ME", com sede na AV. 07, 

CENTRO, n2  329 A, Bacuri MA CEP 65270-000, inscrita no ÉNPJ n2  11.033.891/0001-

07, com contrato arquivado na Junta Comercial do Maranhão em 06/08/1986, sob n° 

21200152456, resolvem.alterar pelo presente instrumento, niforma das disposições da 

lei 10.406/02, do código vigente: 

CLAUSULA PRIMEIRA - altera-se neste ato o objeto da sociedade empresarial que 
passa ser a exploração por conta própria, o ramo comercial de: 

47.11-3/02 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com Predominância de 

produtos alimentícios — supermercados. 

47.21-1/03 —Comércio varejista de laticínios e frios 

47,23-7/00 —Comércio varejista de bebidas 

46,39-7/01 —Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 

47.89-0/05 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 

81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 

81.29-0-00 — Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 

81.22- 2-00 — Imunização e controle e controle de pragas urbanas 

46,39-7/02 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de 

fracionamento e acondicionamento associada. 

46.35-4/01 —Comércio atacadista de água mineral 

47.29-6/99 — Comércio varejista de produtos ahrnentícios em geral ou especializado eme  

produtos alimentícios não especificados anteriormente ( arroz, feijão, soja e outros) 00  

47.71-7/01 — Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipul çtp de 

fórmulas. 	
44,C1 

47.73-3/00—Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 

47.51-2/01 — Comércio varejista especializado de equipamentos e ifrimentos de 

informática 



52.50-8/03 — Agenciamento deargas, exc to Para u t‘ansoorte marítimo. 

52.234/00  — Estacionamento de veículos 

53.2-2/01 — Serviços dernage riãó reágzadps peld,Coreio Nacional 

53.20-2/02 — Serviços de enfregirápida 
56.204/01 — Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para 

62.09-1/00 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da 
empresas 

informação. 
69.20-6/01 — Atividades de contabilidade 
69.20-6/02 — Atividade de consultoria e auditoria contábil e tributaria 

70.20-4/00 — Atividade de consultorias em gestão empresarial, exceto consultoria 

técnica específica. 
77.11-0/00 — Locação de automóveis sem condutor 
77.39-0/03 — Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário 

exceto andaimes. 
77.33-1/00 — Aluguei de maquinas e equipamentos para escritório 
77.19-5/99 — locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, 

sem condutor como (transporte terrestre sem condutor como ónibus, motocicletas, 

trailers, caminhões, reboques, semirreboques, similares e outros). 

N. 80.11-1/01 — Atividade de vigilância e segurança privada 
81.29-0/00 — Serviço de limpeza publica e conservação de ruas e logradouros; 

CLAUSULA SEGUNDA — A empresa gira sobe o nome empresarial "MAX COMERCO E 

SERVIÇO LTDA — ME", com sede na AV. 07, CENTRO , n2  329 A Bacuri MA CEP 65270-

000. 

CLAUSULA TERCEIRA - O capital social é de R$ 1.000,000,00 (um milhão de reais), 
dividido em 50 (cinquenta) quotas de valor nominal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

cada já integralizada em moeda corrente do país, com recursos próprios dos sócios que 

passam a ter a seguinte composição e distribuição. 

QUOTAS % 	V. UNIT 	VALOR. 

50,00 	50 	10.000,00 	R$ 500.000,00 

512_ 1a1 50 10.000,00 11,$_5L~:)._ 

100,00 100 	
R$ 1.000.000,00 

SOCIOS 

DOUGLAS FERNANDO SILVA 

LEDIAN E DE JESUS MARTINS FRANÇA 

TOTAL 

ao valor de suas 

capital social (art 
CLAUSULA QUARTA — A responsabilidade de cada sócio é restrita 

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integ,ralização 
do 

1.052, CC / 2002). 

CLAUSULA QUINTA — A administração da sociedade caberá ao sócio Douglas Ferie% 

Silva, com os poderes e atribuições de representar isoladamente a sociedade, iér sive 

os de representar a sociedade judiciaimente, depor em luizo, constituir procuradores 

4 



,13 
ouglas Fernando silva 

CPF: 675.172,693.72 

RG: 17251932001-2 SSP-MA 
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em nome da sociedade, contrátar `ad-vPredu,•praticir (*odes e quaisquer atos nec 

à consecução dos objetivos sociais ou a defesa dos interesses e direitos da sociedade, 

creditos, assinar cheques, notaS ordmisgcriá; admitir e demitir empregados, autorizado 

o uso do nome empresariais -vedado, no -entágto, Cial2iiidades estranhas ao interesse 

social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, 

bem como onerar ou alienar bens imóveis da Sociedade, sem. autorização do outro 

sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064 CC / 2002) 

CLAUSULA SEXTA - O término de cada exército social em 31 de dezembro o 

administrador prestara contas justificada de sua administração procedendo à 

elaboração do inventario do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômica, 

cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas os lucros ou perdas apuradas. 

CLAUSULA SETIMA — O administrador Douglas Fernando Silva, declara, sob as penas da 

lei, que não esta impedida de exercer a administração de sociedade, por lei especial, ou 

em virtude de condenação criminal, ou por se encontra (em) sob os efeitos dela, a pena 

que vede, ainda que temporariamente, c acesso a cargos públicos; ou por crime 

falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 

concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade. (art. 1.011, 

inciso 12, CC / 2002) 

CLAUSULA OITAVA—continuam inalterada as demais clausulas constantes no contratq 

social já consolidado, que não tenha sido mencionado na presente alteração, 

CLAUSULA NONA - Fica eleito o foro de Bacurl para o exercício e o cumprimento dos 

direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E por estarem justos e contratados assinam o presente contrato em 03 (três) vias. 

Bacuri — MA, 08 de Novembro de 2013. 

tom -ilae   
tediane de JeSus Martins França 

CPF: 041.168.113.01 	 l 
st'  

l0 
RG: 032596082007-7 SSP-MA 	Qj 

O 
O 



de el 	mésticos e equipamentos de audio e vídeo 
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"ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°04 DA SOCIEDAD 

MAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, 

1 Fb 
Pelo presente instrumento particular, Douglas Fernando Silva, brasileiro, solteiro, natural ge 

São Bento - MA, nascido em 20/06/1984, empresário, portador do CPF, n°675.172.693-72 e sob o 
RO, n° 17251932001-2 SSP-MA, domicilio a rua Carneiro de Freitas S/N, Centro São Bento — MA 
CEP 65235-000 e Lediane de Jesus Marfins França, brasileira, solteira, natural de São Luis - 
MA, nascida em 24/01/1990, empresária, portadora do CPF, n° 047.168.113-01 e sob o RO, n° 
032596082007-7 SSP-MA, residente domiciliado a rua Carneiro de Freitas S/N, Centro São Bento - 
MA CEP 65235-000. Únicos sócios da sociedade limitada MAX COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA-ME, com sede na Av. 07, Centro, n° 329 A, Bacuri — MA, CEP 65270-
000, registrada na Junta Comercial do Maranhão NIRE 21200152456 com arquivamento em 
06/08/1986 e com alterações em 05/02/2013, 01/11/2013 e 08 11/ 2013, inscrita no CNPJ sob n° 
11.033.891/0001-07 resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social (art. 997,1,CC/2002). 

CLAUSULA PRIMEIRA- altera-se a sociedade sob o novo nome empresarial D E L 

COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (ad.997, II, CC/2002). 

CLAUSULA SEGUNDA- altera-se neste ato o objeto da sociedade empresarial que passa ser 
a exploração por conta própria, o ramo comercial de: 

a Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios — supermercados 
Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 

Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos-automotores 

Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículo' s automotores 

Comercio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 

Comercio atacadista de água mineral 

Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral 

Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de 

fracionamento e acondicionamento associada 

Comercio varejista de laticínios e frios 

Comercio varejista de bebidas 

Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especialização em produtos 
alimentícios não especificados anteriormente 

Confecção de peças de vestuários exceto roupas intima e as confeccionadas sob 
medida. 
Comercio varejista de tintas e materiais para pintura 

Instalação e manutenção elétrica 

Comercio varejista de vidros 

Comercio varejista de ferragens e ferramentas 

Comercio varejista de materiais de construção em geral 

Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 

Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 

Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 



o Impressão de material para uso publicitário.  

' t  NI) i C 1/4», 
(;) 	' 	1 

e Comercio varejista de móveis p G N°  

9  Comercio varejista de artigos de iluminação  

• 	Comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 

9  Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos 
eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 

Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos 

Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários 

Serviço de transporte de passageiros — locação de automóveis com motorista 

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 

Carga e descarga 

Estacionamento de veículos 

Impressão de material para outros usos 
Atividades auxiliares dos transportes, exceto operação dos aeroportos e campos de 

aterrissagem 

9 	Serviços de malote não realizada pelo correio nacional 

Serviços de entrega rápida 

Limpeza em prédios e em domicílios 

Imunização e controle de pragas urbanas 

Atividades de limpeza não especificada anteriormente 

Serviços combinados de escritórios e apoio administrativo 

Serviços de acabamento gráficos, exceto encadernação e plastificação 

Locação de automóvel sem condutor 
Aluguel de palcos, cobertura e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 

9 	Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes 

Construção de redes de abastecimento de água. Coleta de esgoto e construções de 

correlatas, exceto obras de irrigação 

Instalação e manutenção elétrica 
Instalação e manutenção de sistema, centrais de ar condicionado, de ventilação e 

refrigeração 

C.,c,Irr a d. Pim., 

1 i(a—T 
- 	_ 

cs," 

 

CLAUSULA TERCEIRA - A sociedade que tinha sua sede na Av. 07 n° 329 Centro, Bacuri 
— MA CEP 65.270-000, passa a fazê-la agora na rua Carneiro Freitas n° 711 — A Centro, São 
Bento- MA CEP 65235-000 

CLÁUSULA QUARTA — O capital social é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), 
dividido em 10.000,00 (dez mil) quotas de valor R$ 50,00 (cinqüenta reais), cada já 
integralizada em moeda corrente do país, com recursos próprios dos sócios que passam a ter a 
seguinte composição e distribuição. 

SOCIOS 	 QUOTAS °A V. UNIT VALOR 

DOUGLAS FERNANDO SILVA 	 50,00 50 R$ 10.000,00 RS500.000,00 
LEDIANE DE JESUS MARTINS FRANÇA 50,00 50 R$ 10.000.00 R$500.000,00 

TOTAL 	 100,00 100 R$ 1.000.000,00 
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CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de s ketuotn-uts-'--C. 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social ( 	4 1PC- 

CC/2002). 

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade caberá ao sócio DOti, 
FERNANDO SILVA com direitos a representação ativa e passiva da sociedade, vedaclit-no__ 
entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar 
bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI: 1.013, 1.015, 
1064, CC/2002). 

CLÁSULA SETIMA - O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido 
de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, 'o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacipnal, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou a 
propriedade. (art. 10, 11, 1°, CC/20020). 

CLÁUSULA OITAVA - continuam inalteradas as demais cláusulas constantes no contrato 
social já consolidado, que não tenham sido mencionados na presente alteração. 

CLÁUSULA NONA - Fica eleito o foro da cidade de São Bento, estado do Maranhão, para o 
exercício e cumprimento dos direitos e obrigações que resultam deste instrumento de 
consolidação contratual. 

E por estarem em assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor, sendo a primeira via destinada ao registro e arquivamento na junta JUCEMA - 
Junta Comercial do Estado do Maranhão, e as demais ficarão para as partes a quem cabe de 
direito. 

São Bento - MA, 07 de novembro de 2014.. 
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"ALTERAÇÃO -C9S(.7:14:ItAtiS;:: (;:iSSA SOCIEDADE 

D E L COMERCIO E SERVIÇOSIIDAME, 

." 	. 

Pelo presenteez instrumento partieular, .Dotig1aS4Airiatidà SilVá, brasileiro, solteiro natural de 
'SM Bento :MA; nascido em 20/06/1984, empresário, portador do CPF,.n° 675:1121.69142 et 
sob o RO, no 17251932001-2 SSP-MA, domicilio á rua Carneiro de Freitas':  w.N,,é-ntr6::São 
Bento — MA CEP 65235-000 e Lediáne de Jesus Marfins Françar-ina4ileirgáolieira, 
nanua,l, :de São Luis - MÁ, nascida em 24/01/1990, empresária, portadora 	h° 

-047.168.113-01 e sob o RO, n° 032596082007-7 -SSP-MA, residente domiciliado • á Ma • 
Canteiro de Freitas S/N, Centro São Bento - MA CEP 65235-000. Únicos seCios, da sociedade 
limitada, D E L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME cem Sede fia Av. 07 tf 
329 - A - centro 13acuri— MA, CEP 652.70-000, registrada na Junta Comercial dó Maianjji5-: 
NIRE 21200152456 com arquivamento em 06/08/1986 e com alterações cru :fà/02/20,13,-, 
01/11/2013; 08 11/ 2013 e 13/11/2014, inscrita no CNPJ sob n° 11.033,891 ./0001:±P' 
reselvem, assini, alterar e consolidar o contrate social (art. 997,1,CC/2002) 

CLAUSULA PRIMEIRA: altera-se a sociedade sob.o noyo nome e1ripresarial:ik4;M:„ 
,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (art997,11, CC/2002). 	4  

.CLAOSULASEÇUNDA,  Áltera-sto :enderçço4a sociediade.qUe tinha stia:Sederia.tA 
329:2A centro Baeuri-- MA, CEP- 65270,000 :;.passa a lazte-la. ageta,na:ma 
OlBanto Nambu, Aplcum:  Açu- MÁ CEP 65275-000 , 

CLAVSPLAaERCEIRA: fica admitidáztita., sociedade:„.:prgO„-S.:-.Marcia,„-:diitiiik**Ta;..:: 
braSileirá;:::SÉlkpiyorCiada,., pprtaiiorá..0ojtétii°_,-TMOS.Dt1:4't14 7:-SS-1:a-Eflift 
675.172:853 i00;  residente :e .dornic'iliádá irita-1.,Carifeirti de,-ÊteitáS:Ski-.:Ce*" 
MA CEP 652-35000 	 " 	 . 

CLÁUSULA QUARTA: Retira se:tia:sbeieMde 
brasileira, -solteira, natural de São 	MAJ,enseida;eM.24/0-1/.1990.;:enál;reaffiar4:-: 

, do CPF, n°.:4547.168.113-01 e sob :o 'Rd;  n° 632596082007dISSP4\4A,:teSitlentabliiiki1i.  
7..±-.4icat- raligfeTrdleTÉ-Seitas..S/N, CeittilSão,pento:f 	 _ 

transfere R-500  
J.t.i75:táS74:615/4O1Triái;iirtia1 1000(de2~) 

Tj)Ortadera.46 tRGTii0".000.081401,97,:2 SSPMA è;-_,C:PFÊtsi; 
.67.-§i72S53=-00, residente e donirgiKlà a rua Carneiro déifieliassS/NíCeúnio,'Sã&Heno 

' 
• 

CLÁUSULA QUINTA: o capital continualnalterado; 

O capital, socialze.de  R$ 1.000.000,00 (um Milhão de reái)„dividida-eigy 10.:00-0;00%040`,4D 
quotas • 4e valor kV 50;00 (cinquenta retis),•cadajá integraiiadà em-moeda corrente sclo:4) 
comaecursos proprios-dos soctos que passaraiw4euEsegtuntezcomposição:e-4istribtuçaor 

50 

SOCIÓ 

DOÉGLAS FERNANDO SILVA - 
MARCIA CRIStINA SILVA _ 
TOTAL 

Vjgt :VAU 

ib,000;00 
- -RS 1:0:000•:,:00, RS5000050  

-kS:00.0I3i,1- 
" 



• 

Cosnarta dtr BecurrIMA 

IFJ*- - 	- , 	
' CLÁUSULA QUINTA: - A respplas:ablliAade^4e i:;Ca 2(2W., é restrita ao valor de suas quotas, 

.CC/2002). 
mas todos respondem solidariamente pela Tn'iegr-  alilação-  do capital soldai (Art. 1.052, 

CLÁUSULA SEXTA: A acfMnístraçãg: da:• socie:rlatie:  caberá ao sócio DOUGLAS ' FERNANDO SILVA, com clifelioá a repfes-enitição:S119a Cpassiva da sociedade; vedado, no 
entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar 

1064, CC/2002) bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI: 1.013, 1.015, 

CLAUSULA SETIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os 
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração 
do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo aos 
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art.1.065, CC/2002) 

CLAUSULA OITAVA: O Administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido 
de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos; ou por crime falitnentar, de prevaricação, peita ou suborno, ou 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro Sional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a proPriedade. (art.1.011, §1°, CC/2002) 

a ter a seguinte redação: 
À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Contrato $óciál

t  dlite passa  

CLAUSULA Primeira: 
a sáciedade gira sob nome empresarial D 

& M COMEROLO E:SERVIÇOS LTDA- ME e tem sua pede flama Amizade n° 01Bairro Nambu, CEP 65275-000 ApiCum- Açu MA. (art. 997,11 CC/2002): 

CLAUSULA Segunda: O capital social é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido 

moeda corrente do país pelos sócios. 
em 10.000,00 (dez mil) quotas de valor R$ 50 	ta ,00 (cinqüenta reais), cada já ititegralizatla em 

DOUGLAS FERNANDO SILVA 

	

5500,0000  50 	R$ 10.000,00 RS500,000,00 10(tAinet CRISTINA SILVA  
" TOflj 

 

	

100,00 100 	 R$ L000  ;f10000 

Comercio varejista de Miercidorias em geral, com predominância de produtos 
'alimentícios — supermercárfots 

• 
Serviços especializados para constmçáo não especificados anteriormente 
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento_de veículos automotores 

Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
Comercio a varejo de pneumáticos e tâmaraS.,-de,ar 
Comercio atacadista de água mineral 

Comercio atacadista de produtos alimentícios eni.geral 

Comercio atacadista de Produtos alimentícios .em geral, com atividade de 
fracionamento e acondicionamento associada 
Comercio varejista de lanciaios e, frios 

CLAUSITL.K.Ter-  cetra: o objeto-da sociedade é: 



Cornar:a de e,runifylA 

Instalação e manutenção 4--siStán-a, ce2icrai;de :a.r.a,ndicionado, de ventilação e 
- refrigeração 

:1-1  :1. 	.• 

r, CláusulazQuarta: 
A sociedade miéjou_stiáé: arWidades:etrMit,8)986 e seu prazo de duração . 	- 	, 	_  

_ 	. 

.: é por tempo indeterminado. (ari.-90;1a1)20e):gTE71;m• 

Cláusula Quinta: 
As quotas são indiVisíVeis e nãO porlerão,Ser cedidas ou transferidas a 

terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de 
condições e preço direito de preferência Pára ,a sua acjiiiSiCt.o 'SeYoatás &Venda, formalizando, 
se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertiffente. (art. 1056, art. 01057, CC/2002). 

Cláusula Sexta: A responsabilidade de cada sócio é restrita -ao valor de suas quotas, mas 
. 	r 

• 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital:social. (art. 1052, CC/2002). 

Clausula Sétima: A administração da sociedade caberá ao sócio DOUGLAS FERNAND 

IR-22----- 
SILVA, 

com direitos a representação ativa e passiva da sociedade, vedado, no entanto, o uso , 
do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse Social ou assumir obrigações seja \ \ 

em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar õul alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização do outro sócio.. (artigos 997, VI:UO, 1.015, 1064, CC/2002). 

Cláusula Oitava: Ao término de cada exercício social, em 31.  de dezembro, o administrador 
prestara contas justificadas de sua administração, procedente-a elaboração, do inventario, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado., econômico,. 9g-In4

0  aos sócios, na proporção 
de suas quotas, os lucros ou perdas apurados; (art.1.065, CC/2002). 

Cláusula Nona: 
Nos quatro meses seguintes ao término:E', do:exercício social, os sócios 

deliberarão sobre as contas e designação administrador quando Igt o caso. 

Cláusula Décima: A sociedade poderá a qualquer tempoi„,abrir ou fechar filial ou outra (N . dependência;  mediante alteração contjátual assinada por todos os sócios. 

Cláusüla Dkciiria:Primeira: Os &Seleis poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal 

, 

— a titulo,  de ,,̀ -pró labore", observado ias--J4osições regulamentares pertinentes. 

Cláusidattima Segunda: Falecendo ou interditado qualquer soem, a sociedade continuará 
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não ,sendo possível ou inexistindo 
interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e 
liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em 
balanço especialmente levantado. 

Parágrafo Único- O mesmo procedimento.será adotado em outros casos em que a sociedade 
se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031 CC/2002). 

cor 
4fr 

CM 0:6J,8 NAL 

-"a,  



Apicum Açu- MA, 01 de outubro de 2015. 

Sócios 

/./ 

/Douglas Fernando Silva 
CPF: 675.172.693-72 

RG: 1 7251932001-2 SSP-MA 

Marçia Cristina Silva, 
R0 ri2407081402197-2 SSP MA 

CPF an° 675.172.853-0-0, 

	 Erj &L At 
Ledi&d&je s Marti s França 

CPF: 047.168.113-01 
RU: 032596082007-.7 SSP —MA 

Rir cicamkr.,4,.75:1n=r-tit 

JIAS 

;‘,11();7(1 

_ 
Comarca de BetunedA 

, eLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA - Administrador declara, sob ás penas da lei, que não 
dstá impedido de exercer a .administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
Condenação_ criminal, ou pori;e: etsfontrár: s65 .efehas dela a pena que vede, ainda que 
temporariaMente, o acesso a cargosiyábli94, 0.145,nor çiimeLfalimenr,. de .prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, ou eontra.áwc.orromia•popular, contra o sistema financeiro 
nacional,contra normas de defesa da concárrênCia, contra as relações de consumo, fé pública 
ou a propriedade. (art. 10, 11, 1°, CC/20020). 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: - continuam inalteradas as demais cláusulas constantes 
no contrato social já consolidado, que.não tenham sido mencionados na presente alteração. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica-eleito o foro da cidade de Apictun Açu, Estado do 
Maranhão, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações que resultam deste 
instrumento de consolidação contratual. 

E por estarem em assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor, sendo a primeira via destinada ao registro e arquivamento na junta JUCEMA - 

direito. Junta Comercial do Estado do .Maranhão, e as demais ficarão para as partes a quem cabe de. 



Comarca de EarreurinaA 

Fls._ ar_ j 
SÃO LUIS — MA, Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Ed. Medical Center Iara aty, Andar 
"1", sala 01, Bairro laracati. CEP: 65076-820. Tel: (98) 3235-2336 e 3227-3347 Coutinho, 

Coutinho  
&Associados 

Advogados 
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Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(D&M COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME) 
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Comarca  d., Bevran/M,,. 

As. 

NUMERO 
01 

MUNICIPIO 
APICUM-ACU 

TELEFONE 
(98) 85134894 

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL 
03/11/2005 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

COMPLEMENTO 
A 

- 	— 	 yan • L. LIL ..)ituayau l-ellligNITa I 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 
Contribuinte, 

¡Confira os dados de Identificação da Pessoa Juridica e. se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
NUMERO DE INSCRIÇÃO 
11.033.891/0001-07 
MATRIZ 

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
07/08/1986 CADASTRAL 

  

  

SITUAÇÃO ESPECIAL 

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAI 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEI 	R) 

ENDEREÇO ELETR NICO 

65.275-000 
CEP 

NOME EMPRESARIAL 
D 8. M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 

T TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
EXPANCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

47.11-3-02 - Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios - supermercados 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADFS ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 
46.39-7-02 - Comércio atacadista de produtos alimenticios em 

geral  associada 
, com atividade de fracionamento e acondicionamento 

47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 

47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimenticios não especificados anteriormente 

14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida 
47.41-5-00 - Comercio varejista de tintas e materiais para pintura 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.43-1-00 -Comércio varejista de vidros 

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 

47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 

C•DIGO E DESCRIÇ 0 DA NATURE7A JURIDICA 
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 
R AMIZADE 

BAIRRO/DISTRITO 
NAMBU 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/RITCMWMD.htm  
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Página 3 de 4  
Comarca de Berre nIMA 

NOME EMPRESARIAL 

D & M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
11.033.891/0001-07 
MATRIZ 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
07/08/1986 

fl of  

DIGO E DESCRIÇ O DAS ATIVIDADES ECON MIGAS SEGURO IAS 

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 
47.57-1-00 - Comercio varejista especializado de 

peças e acessórios para aparelhos eietroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 

47.71-7-01 -Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
47.89-0-05 - Comercio varejista de produtos saneantes domIssanitários 
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 52.12-5-00 - Carga e descarga 
52.23-1-00 - Estacionamento de veículos 
18.13-0-99 • Impressão de material para outros usos 

53.20-2-01 -Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional 
52.40-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem 
53.20-2-02 -Serviços de entrega rápida 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicilios 
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 
81.29-0-00 • Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR ICA 

206-2 -SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 
R AMIZADE 

CEP 

65.275-000 	 NAMBU 
BAIRRO/DISTRITO 	

MUNICIPIO 

APICUM-ACU 
ENDEREÇO ELETRONICO 

TELEFONE 

(98) 8513-4894 
ENTE FEDERATIVO RESPONS VEI FR) 

SITUAÇ O CADASTFtAL 
ATIVA 

NUMERO 
01 

COMPLEMENTO 
A 

DATA DA SITUAÇ O CADASTRAL 
03/11/2005 

SITUAÇ 0 ESPEC/AL 

DATA DA SITUAÇ O ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFI3 n° 1.470, 'de 30 de maio de 2014. 
Emitido no dia 10/12/2015 Às 14:16:56 (data e hora de Brasilia). 
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I CEP 

65.275-000 
1 

I

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

BAIRRO/DISTRITO 
NAMBU  

I
LOGRADOURO 
R AMIZADE 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEI (EER) 

   

NÚMERO 
01 

 

I
COMPLEMENTO 
A  

murécirio 
APICUM-ACU 

 

UF 

MA 

I

TELEFONE 

(98) 8513-4894 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
11.033.891/0001-07 
MATRIZ 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
07/08/1986 

Página_4-de_____. 

I

Comarca die Bectin/W 

Fiz. 129 

NOME EMPRESARIAL 
D & M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 

DIGO E DESCRIÇ O DAS ATIVIDADES ECON MIGAS SECUNDARIAS 

18.22-9-99 • Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 

77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 
33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes 

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  

I
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

1110“ 'ycfl C tic 01 miava() canastra, 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

I

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAI I
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005  

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n°1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dá 10/12/2015 às 14:16:56 (data e hora de Brasília). 
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Contorça de Hee-4M 

Página 1 d Emissão de 2 via de Certidão 

BRASIL 	Acesso à informação Participe Legislação Canais 

CERTIDÃO 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: D E L COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 
CNPJ: 11.033.891/0001-07 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFS) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a'•a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n2  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nel 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 13:12:41 do dia 29/10/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 26/04/2016. 
Código de controle da certidão: 3C25.9144.081C.FC44 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

ai Nova Consulta   Preparar página 
para impresao 

http://www.receita:fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia... 1.2/01/2016 



Comarca de Eitutin/MA 

FIS 

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 

N° Certidão: 952666/16 
	

Data da 	11/01/2016 16:41:16 

Inscrição Estadual: 124056865 	CPF/CNPJ: 11033891000107 

Razão Social: D & M COMERCIO E SERVICOS LTDA 

Endereço: 	RUA AMIZADE, 1 A CEP: 65275000 

Telefone: 	(98)00000000 	Município: APICUM ACU 
	

UF: MA 

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, 

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei n°7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei 

n°5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos 

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima 

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que 

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência. 

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 10/05/2016. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: 
http://portal.sefaz.ma.gov.br/,  clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa 
de Debito": 

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE. 

Data Impressão: 11/01/2016 16:43:41 



Comarca de 9deunIMA 

Fls. 	 

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 

N° Certidão: 952666/16 	 Data da 	1110112016 16:41:16 

Inscrição Estadual: 124056865 	CPF/CNPJ:11033891000107 
Razão Social: D & M COMERCIO E SERVICOS LTDA 

Endereço: 	RUA AMIZADE, 1 A CEP: 65275000 

Telefone: 	(98)00000000 	Município: APICUM ACU UF: MA 

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, 

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei n° 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei 

n°5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos 

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima 

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dividas que 

venham .a ser apuradas e não alcançadas pela decadência. 

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 10/06/2016. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: 
http://portal.sefaz.ma.gov.bd, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa 
de Débito". 

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE. 

Data Impressão: 11/01/2016 16:43:4, 



_ 
N.~-• 

Apiriáçu 

Cb mama At fretai/MA-1 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU 

SETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

CERTIDÃO DA DIVIDA ATIVA 

CERTIFICO para os devidos fins que após buscas feitas em 
livros e papéis que constituem no arquivo desta prefeitura 
constatei que a Empresa Sistema de Comunicação Guara de 
Apicum-açu, CNPJ:11.033.891/0001-07 inscrita no cadastro 
técnico social desta prefeitura n.g. 158/15, que não há registro 
de• pendências ou débitos escritos na DIVIDA ATIVA DO 

MUNICIPIO. 

OBS: A presente certidão tem a validade de 180 Dias. 

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE APICUM-AÇU EM 30 DE NOVEMBRO DE 2015 

:te al-C-; ktia. ,g- 
C",":4..deFtSc.: 51Lián;'.v; 	TrAbL:k.:; 

Murdelpk: eys Apk.nrns 

Avenida Cândido Reis, 05, Novo Apicum. CEP 65.275-000. CNPJ 01.612.531/0001-06 

Fone: 33531147 

APICUM-AÇU - MARANHÃO 



Comarca de Bramo/MA 

Fls. 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU 

SETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO 

CERTIFICO para os devidos fins que após buscas feitas em 
livros e papeis que constituem o "arquivo" desta prefeitura 
constatei que a Empresa D & M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 

ME de CNPIn° 11.033891/0001-07, inscrita no cadastro técnico 
social desta prefeitura sob o n° 158/2015 está em dias com suas 
obrigações referente a taxa de licença para funcionamento de 
Atividade de associação e direitos social do corrente ano. por• tanto 
encontram-se. QUITES com este município. 

OBS: A presente certidão terá validade durante 180 ( 
DIAS). 

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO-DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE APICUM-AÇU EM 30 DE NOVEMBRO DE 2015 

Pc,an• rzto A Interaja 
cod. do Fizi2lia*r: é Aitée,idsM Tgbut.z.-é 

Munfcht d káz;42;n4k:;.);WI  

Avenida Cândido Reis, 05, Novo Apicum. CEP 65.275-000. CNN 01.612.531/0001-06 
APICUM-AÇU - MARANHÃO 



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	11033891/0001-07 
Razão Social: D M COMERCIO E SERVICOS LTDA 
Nome Fantasia:ExPANcAo COMERCIO E SERVICOS LTDA 
Endereço: 	RUA AMIZADE 01 A / NAMBU / APICUM-ACU / MA / 65275- 

000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere 
o Art. 7, da Lei 8.036, de lide maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação 
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos' referentes a contribuições e/ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 06/01/2016 a 04/02/2016 

Certificação Número: 2016010601164687752265 

Informação obtida em 12/01/2016, às 14:31:29. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caiza.gov.br  

r
C.omerrd de ReffennA 

_87,511. • Página 1  de 	7., 	• 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Ernpresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPes... 12/01/2016 
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Doc. 5 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

(D&M COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME) 

C*414fc O 44 %eu ntr.i. 



Comarca Ma EimzurrIMA 

Fl&—U.9"-Lon- 

Página 1 de 1 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: D E L COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 11.033.891/0001-07 
Certidão n°: 178501359/2015 
Expedição: 22/10/2015, às 20:16:00 
Validade: 18/04/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que D E L COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (tpam E FILIAIS) 
, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.033.891/0001-07, NÃO CONSTA do 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho 'na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários á identificação das pessóas naturais• -e jurídid"as 
inadiMplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente. aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decOrrentes, 
de: execuçãode acordos firmados perante o Ministério Público do\ 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Litividas e sugestõe 	cnrIzrn: 	jus  



)r3na IS NeurrIMA 
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SÃO LUÍS — MA, Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Ed. Medical Center Iara 

"L", sala 01, Bairro laracati. CEP: 65076-820. Tel: (98) 3235-2336 e 3227-3347 Coutinho, 
Coutinho  
&Associados 

Advogados 

Doc. 6 

ALVARÁ: Licença para Localização e 
Funcionamento — Prefeitura Municipal de 

Apicum-Açu/MA 

(D&M COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME) 
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APItUM-AQJ la4..:14:deiunhade:2016 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE BACURI 
SECRETARIA JUDICIAL 

   

Fórum Juiz Sebastião Leopoldo Mesquita Campos 
Rua Alegria, ne.  109- Centro - BacurVMA. 

CEP: 65270-000 
IiV(98)3392-1358 

Varal_bau©fpnajus.br  



''ODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 	 Impresso em: 06/09/2016 11:14:27:983 
PROTOCOLO-DE ENTREGA - PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA 	 Usuário: 161166 

NilProcesso 390-78.2012.8.10.0071 /3902012 
	

Processo Referência 

Comarca 	BACURI 
	 N° Petição 	 287553364 

Competência 	Criminal - Competência Genérica 
Classe CNJ 	PROCESSO CRIMINAL I Processo Comum I Ação Penal de Competência do Júri 

Procedimento 
Vara 	 VARA ÚNICA 
Secretaria 	SECRETARIA JUDICIAL DE VARA ÚNICA 
Oficial Justiça CLAUDINES DA PAZ CAMPOS SILVA 
Data/Hora 	06/09/2016 11:14:25 
Tipo Petição 	JUNTADA COM REQUERIMENTC 	 Valor (R$) 	 em: 

Parte Autora 	VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, 
Qtde Docs 	1 	 Volumes 1 	 Valor da Açãc O 	 Boleto 
Observação 
ATESTADO DE COMPORTAMENTO CARCERÁRIO DO APENADO. 	

11111 1 D111110,101391E 11111111711111111 11110 1 
Resp: 161166 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
	

Impresso em: 06/09/2016 11:14:27:983 
PROTOCOLO DE ENTREGA - PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA 

	
Usuário: 161166 

N° Processo 390-78.2012.8.10.0071 / 3902012 
	

Processo Referência 

Comarca 	BACURI 
	 N° Petição 	 287553364 

Competência 	Criminal - Competência Genérica 
Classe CNJ 	PROCESSO CRIMINAL I Processo Comum I Ação Penal de Competência do Júri 

Procedimento 
Vara 	 VARA ÚNICA 
Secretaria 	SECRETARIA JUDICIAL DE VARA ÚNICA 
Oficial Justiça CLAUDINES DA PAZ CAMPOS SILVA 
Data/Hora 	06/09/201611:14:25 
Tipo Petição 	JUNTADA COM REQUERIMENTC - 	- - 	Valor (R$) 	 em: 
Parte Autora 	VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, 
Qtde Docs 	1 	 Volumes 1 	 Válor-daiAçãc p 	Bole o 
Observação 
ATESTADO DE COMPORTAMENTO CARCERÁRIO DO APENADO. 	

11 10111111 31110111$110011)11111 Resp: 161166 ' 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 	 Impresso em: 06/09/2016 11:14:27._ 
PROTOCOLO DE ENTREGA - PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA 	 Usuário: 161166 

N° Processo 390-78.2012.8.10.0071 /3902012 
	

Processo Referência 	• 

Comarca 	BACURI 
	 N° Petição 	 287553364 

Competência 	Criminal - Competência Genérica 
Classe CNJ 	PROCESSO CRIMINAL I Processo Comum I Ação Penal cie Competência do Júri 

Procedimento 
Vara 	 VARA ÚNICA 
Secretaria 	SECRETARIA JUDICIAL DE VARA ÚNICA 
Oficial Justiça 	CLAUDINES DA PAZ CAMPOS SILVA 
Data/Hora 	06/09/2016 11:14:25 
Tipo Petição 	JUNTADA COM REQUERIMENTC 	 Valor (R$) 	 em: 
Parte Autora 	VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, 
Qtde Docs 	1 	 Volumes 1 	 Valor da Açãc O 	Boleto 
Observação 
ATESTADO DE COMPORTAMENTO CARCERÁRIO DO APENADO. 

Resp: 161166 	

I 1 11 Doilljtj11[[1001171JMIDDI 



Comarca em Beton/EIA 

Continha, 
Gmtinho  
&Associados 

Advogados 

FIG. jiLle  
.5(10 LUÍS—MA, Av. Prof. Cados Cunha, stra, Ed. Metal Citaiararàtt4nibr 

"E", sala 01, Bairro laracati. CEP: 65076-820. Cd: (98) 3235-2336 e 3227-3347 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 

VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BACURI/MA 

Ref.: Processo n". 390-78.2012.8.10.0071 

VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, já devidamente 

qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, perante Vossa Excelência, 

por intermédio de seu procurador signatário, REQUERER A JUNTADA 

DE ATESTADO DE COMPORTAMENTO CARCERÁRIO  em anexo. 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Apicum-Açu/MA, 02 de setembro de 2016 

Lincon nna Sampaio 
OAB/MA no. 14.303 



Comarca de fravon/Mj 

Fis. 	 

ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÂO DE CURURUPU 

ATESTADO DE COMPORTAMENTO DO PRESO 

O Diretor-geral da Unidade Prisional de 
Ressocialização de Cururupu, no uso de 
suas atribuições legais, especialmente as 
conferidas pelo Decreto Estadual 
n°.31.356, de 20 de Novembro de 2015 
etc. 

I 	- 
Certifico e dou fé que o reeducando VA-GNER FERREIRA OLIVEIRA, filho de Neide 
Oliveira Ferreira e Lauro Oliveira Ferreira, nascido em 24/12/1990, incluído nesta 
UNIDADE PRISIONAL DE CURURUPU--  em 22/01/2016, possui BOM 
COMPORTAMENTO CARCERÁRIO  nos termos do Artigõ 76 00 Decreto Estadual 
n°. 31.356, de 20 de 'Novembro de 2015. , 

Cururupu/Ma, 03 de Setembro de 2016 

.ffliwar77:7irirn 

e • 
'

da 1.1 'R 	it -CuTurup 
403766 

Direta! 
Ma 

Rua Gervasio Santos, s/n — Centro — CEP 65.268-000 — Cururupu/MA. 



- JUNTADA - 

Nesta data, faço JUNTADA  aos autos OFÍCIO No. 1352016-UPR-
CURURUPU;  do que, para constar, lavro este termo. 

10 	outubro de 2016. 

S. ARAÚJO 
"ciai 



PODER JUáCIARIO DO ESTADO DO MARANHÃO 	 Impresso em 1 
PROTOCOLO DE ENTREGA - PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA 

1/tWiffeethage24203.00; 
Usuário: 012006'.  

ris 	  
N° Processo 688-31.2016.8.10.0071 /6912016 	 Processo Referência 

Comarca 	BACURI 
	 N° Petição 	 287628223 

Competência 	Execução Criminal 
Classe CNJ 	PROCESSO CRIMINAL 1 Execução Criminal 1 Execução da Pena' 

Procedimento 
Vara 	 VARA ÚNICA 
Secretaria 	SECRETARIA JUDICIAL DE VARA ÚNIC/ 
Oficial Justiça CLAUDINES DA PAZ CAMPOS SILV/ 
Data/Hora 	11/10/2016 15:21:21 
Tipo Petição 	OFICIO 	 Valor (R$) 

Peticionário 	OFICIO N° 135/2016-UPCRP/CURURUPU/MA, 
Qtde Docs 	O 	 Volumes 1 	 Valor da Ação O 
Observação 
OFICIO N° 135/2016-UPCRP/CURURUPU/MA, INFORMANDO ATRANSFERENCIA DO 
PRESO VAGNER FERREIRA OLIVEIRA 

Resp: 012006 

em: 

Boleto 

DVI 1 1111 ID  1110101181810121II 	i IV 111111111111111 1111 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
	

Impresso em: 11/10/2016 15:21:22:800 
. PROTOCOLO DE ENTREGA - PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA 

	
Usuário: 012006 

Processo 688-31.2016.8.10.0071 / 6912016 	 Processo Referência 

Comarca 	BACURI 
	 N° Petição 	 287628223 

Competência 	Execução Criminal 
Classe CNJ 	PRÓCESSO CRIMINAL 1 Execução Criminal 1 Execução da Pena 

Procedimento 
Vara 	 VARA ÚNICA 
Secretaria 	SECRETARIA JUDICIAL DE VARA ÚNICF 
Oficial Justiça CLAUDINES DA PAZ CAMPOS SILVA 
Data/Hora 	11/10/2016 15:21:21 
Tipo Petição 	OFÍCIO 	 Valor (R$) 
Peticionário 	OFÍCIO N° 135/2016-UPCRP/CURURUPU/MA, 
Qtde Does 	O 	 Volumes1 	 Valor da Ação O 
Observação 
OFÍCIO N° 135/2016-UPCRP/CURURUPU/MA, INFORMANDO ATRANSFERENCIA DO 
PRESO VAGNER FERREIRA OLIVEIRA 

Resp: 012006 

em: 

Boleto 

111111 II 11111116111111111110111111111111 0111 

JER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 	 Impresso em: 11/10/201615:21:22:800 
PROTOCOLO DE ENTREGA - PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA 	 Usuário: 012006 

N° Processo 688-31.2016.8.10.0071 /6912016 
	

Processo Referência 

Comarca 	BACURI 
	 N° Petição 	 287628223 

Competência 	Execução Criminal 
Classe CNJ 	PROCESSO CRIMINAL 1 Execução Criminal Execução da Pena 

Procedimento 
Vara 	 VARA ÚNICA 
Secretaria 	SECRETARIA JUDICIAL DE VARA ()NIG/ 
Oficial Justiça CLAUDINES DA PAZ CAMPOS SILW 

'Data/Hora 	11/10/2016 15:21:21 
Tipo Petição 	OFÍCIO 	 Valor (R$) 

Peticionário 	OFÍCIO N° 135/2016-UPCRP/CURURUPU/MA, 
Qtde Docs 	0 	 Volumes 1 	 Valor da Ação O 
Observação 
OFÍCIO N° 135/2016-UPCRP/CURURUPU/MA, INFORMANDO ATRANSFERENCIA DO 
PRESO VAGNER FERREIRA OLIVEIRA 

Resp: 012006 

em: 

Bole o 
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Comarca de Bacuri 

Fls.  igiq  

ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE CURURUPU 

 

OFÍCIO No 135/2016-UPCRP/CURURUPU/MA 

Cururupu/MA, 10 de outubro de 2016. 

A Sua Excelência, o Senhor 
Dr. THADEU DE MELO ALVES 
MM Juiz de Direito Titular da Comarca de Bacuri/MA. 

Assunto: Transferencia de Presos. 

»,-... \ - 	i#5~
LEANDRO Excelência, sobre•,. a - transferencia dos presos de -justiça 

‘:::_. -•__--/-.,. 	'/  
RODRIGUES MAFRA - e VA'GNER FERREIRA-  OLIVE/RA;Idesta Unidade 

— 	__..---. 	-• ,z--,•-:.si 
Prisional para Unida-de:PriSlonal de,,Ressocializaçao Regional de Pinheiro, na 

1.: 	'‘• ,-,' r,--"" 
data 08 de outubro. de.,2016,,cabErresseltare que a .transferência se deu, 

\://,, 	• `., ,•-- 	--':)„  __- 
devido os mesmos estarem incitando aosclerriais internos, batendo grade, 

--‘, 	, 	' •-•:::r.  - 	. :- „-- 
e desobedecendo aos prOcedimentos que} sao adotados na Unidade , 

Prisional. 
\> 

_7\ 
ReSpeitosamentei 

1 dr,CB57.7in  tittlfflk 

Direto .$0 ai da UPR-Cururupu 
at. 403766 

Rua Gervásio Santos, 	— Centro — CEP: 65.268-000 — Cururupu/MA 

r/.C.: 1/4  

,,..~..,.." *"."""n"."."  

SenhOr 

Ar 

.irvo-me do presente expediente, para inforrnàr a Vossa 
.8,717  



acuri (MA), 24 de outubro de 2016. 

QUE S RAÚJO 

1166- 

- CERTIDÃO JUNTADA - 
- ATESTADO DE PENA A CUMPRIR - 

- CERTIFICO  que nesta em cumprimento aos termos da sentença de 

fls.63/66, bem como a determinação contida nos termos do art. 12 da  

Resolução no. 1132010-CNJ, REALIZEI nesta data através da  

Calculadora de Execução Penal do CNJ- Conselho Nacional de Justiça 

o CÁLCULO DA PENA A CUMPRIR  do apenado VAGNER FERREIRA 

OLIVEIRA,  como observa-se no mesmo juntado adiante; do que para constar, 

lavro este termo. 

O referido é verdade e dou fé. 

Bacuri/MA, 24 de outubro de 2016 

RIQUE ARAÚJO 
'o Judie 

-ti/ MA 

JUN ADA 

- Nesta data, faço JUNTADA  aos autos ATESTADO DE PENA A CUMPRIR; 
gue adiante se vê; do que para constar lavro este termo. 

Fórum Juiz Sebastião Leopoldo Mesquita Campos 
Rua Alegria, no 109,0  — Centro — Bacuri/MA.CEP. 65275-000 

2(98)33924358-Vara l_bau@tjma.jus.b 



Calculadora de Execução Penal P 	  
— Comarca de Bacuri 

Fls.  f€75 

 

     

     

CONSELHO  
NACIONAL 
DE JUSTIÇA 

-• CALCULADORA DE EXECUÇÃO PENAL 

' Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 
Carcerádo e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas - DMF 

- Art. 41, Inc. ICA, Lei n. 10.713/2003; 

- Art. 4. da Resoluçào 29 do CNN 

- Item 1.10.2 do Código de Normas da corregedoda Geral da 305010 - 43/PR. 

DADOS GERAIS 

Execução Número: 6883120168100071 

Nome do Apenado: VAGNER FERREIRA OLIVEIRA 

Pena Total: 7a3mOd 

[Prog

Data de Inicio da ressão de 
Pena 	F Data do Fato 

Condenação 	 Regime 

07a03m0d117/07/2012 19/09/2015 	 1/6 - Comum 

Detraçães: 17/07/2012 à 24/10/2012 

Total Detrações: 0a3m8c1 

Data de Prisão Definitiva: 19/09/2015 

Livramento 
Condicional 

1/3 - Comum Primário 

 

PARA PROGRESSÃO DE REGIME 

Regime Atual: Semiaberto 

Data-base: 19/09/2015 

t.): Cumprida 	(Data -base - 	 -,1 

(1910912015 19 

22,0rned Oeernild 1- (tett 

Pena Cumprida Até a Data-base: 0a3m8d 

CálcuÈs, 	D-55(to 5 (Nela To(ai P0ns Cumprida) 	rasas 

Comum (1/6): 7a3mOd 

Fração litt 	(703mOd -0a3,0b(i) 	1/5 -5 (Sallrn22(1 	)/(t 5 lalen,tttd 

cde AN); dt't Re4MS1O CAN)CrNi . tddtit 44AC 4. Sota/ ttot. dNtdct. 	Intp-tutdcdtd°  • DdIdetcáCm •• 51RP•mdt0 o - 	Md 

19/09/2015 4- 01,7128d + OsOrnOd - OaOrnOil - 0c, '15  

Data do Requisito Temporal: 15/11/2016 

PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL  

Data-base: 19/09/2015 

Comum Primário(1/3): 7a3mOd 

árittui . ciN RAcciditm TMCN/M34: tdAt 

19109/2015 t/t 

Data do Requisito Temporal: 10/11/2017 

"tro051,  „1 

95,t(t,  

TÉRMINO DA PENA 

llémol111 	 Cai», tnitá. :le CLEM7jirnElltC 	Prila 7Uial 1 	 7.-,! • .),”`I.,,;i7:0 P̀Cr:'.00  

Data do Término da Pena: 09/09/2022 

Pena Cumprida Até a data atual: 1a4m14d 

Pena Restante a partir da data atual: 5a10m16d 

COMUTAÇÃO E INDULTO 

Evento 
PRISÃO PROVISÓRIA 

LIBERDADE PROVISÓRIA 

PRISÃO DEFINITIVA 

_ _ 
Oiti 

_ 

17/07/2012 

24/10/2012 

Pena Total 

07a03mOd 

7a3mOd 

7a3mOd 

Pena Cumpridal 

0a0m1d 

0a3mBd 

0a3m8d 

Pena Remanescent
__,  
e' 

7a2m29d  

6a11m22d 

6a11m22d 

 	_... ____ 	.._.__. ___. • _ .. 	_ 	. • ._. • 
Outras Informações 

19/09/2015 

CONDENAÇÃO 

DECRETO PRESIDENCIAL 

19/09/2015 

25/12/2015 

07a03mOd 

7a3mOd 

0a3m8d 

0a6m14d 

6a11:m22d 

6a8m16d 

Percentual de Cumprimento:11-77431 

:Maior que i/B: 	 _pião.] 

Maior que 1/5: 	 .11Nki 
[maior 	-illNão1  

I1Nálcti 

Maior que 1/2: 	 "Não] 

PROGRESSÃO DE REGIME 15/11/2016 7a3mOd la5m5d 5a9m25d 

LIVRAMENTO CONDICIONAL 

TÉRMINO DA PENA 

10/11/2017 

09/09/2022 

7a3mOd  

7a3mOd 

2a5m1d 	 

7a3mOd 

4a9m29d 
	1 

0a0mOd 

Observação: 

Data: 
	

24/10/2016 

Elaborado Por: 
	

FÁBIO HENRIQUE S. ARAWO-MAT-161166-T3-MA 

http://www.cnj.jus.br/images/calculadorapenal/calculadoraexecucaopenal.html 	24/10/2016 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 	 07/11/2016 09:16:07 

COMARCA DE BACURI 

Vara/ Setor: VARA ÚNICA! Secretaria Judicial da 1° Vara 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE PROCESSOS 

Data: 07/11/2016 
Movimento: Autos entregues em carga ao Ministério Público. 

N° Único Processo 	 N°Antigo Tipo Participação Nome da Parte 

0000688-31.2016.8.10.0071 	6912016 

APENADO 	 VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, 

Assinatura Remetente 	 Assinatura Destinatário 



   

Comarca de Bacuri 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 

COMARCA DE BACURI 

Vara/ Setor: VARA ÚNICA! Secretaria Judicial da 1a Vara 

 

PROTOCOLO DE DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS 

Data: 08/11/2016 
Movimento: Recebidos os autos de Ministério Público. 

N° Único Processo 	 N°Antigo Tipo Participação Nome da Parte 

0000688-31.2016.8.10.0071 	6912016 

APENADO 	 VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, 

Assinatura Remetente 
	 Assinatura Destinatário 



- JUNTADA - 

Nesta data, faço JUNTADA  aos autos MANIFESTAÇÃO 
MINISTERIAL;  do que, para constar, lavro este termo. 

B 	M 	08 de novembro de 2016. 

RIQ 
e rio 

S. ARAÚJO 
dicial 

MA 



Procedimento 
Vara 
Secretaria 
Oficial Justiça 
Data/Hora 
Tipo Petição 
Parte Autora 
Qtde Docs 
Observação 
COM MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL 

Resp: 161166 

VARA ÚNICA 
SECRETARIA JUDICIAL DE VARA ÚNICA 
CLAUDINES DA PAZ CAMPOS SILVA 
08/11/2016 16:50:04 
MANIFESTAÇÃO 
VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, 
1 	 Volumes 1 Valor da Ação O 

Valor (R$) 

Procedimento 
Vara 
Secretaria 
Oficial Justiça 
Data/Hora 
Tipo Petição 
Parte Autora 
Qtde Docs 
Observação 
COM MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL 

Resp: 161166 

VARA ÚNICA 
SECRETARIA JUDICIAL DE VARA ÚNICA 
CLAUDINES DA PAZ CAMPOS SILVA 
08/11/2016 16:50:04 
MANIFESTAÇÃO 
VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, 
1 	 Volumes 1 

Valor (R$) 

Valor da Ação O 

Procedimento 
Vara 
Secretaria 
Oficial Justiça 
Data/Hora 
Tipo Petição 
Parte Autora 
Qtde Docs 
Observação 
COM MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL 

Resp: 161166 

VARA ÚNICA 
SECRETARIA JUDICIAL DE VARA ÚNICA 
CLAUDINES DA PAZ CAMPOS SILVA 
08/11/2016 16:50:04 
MANIFESTAÇÃO 
VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, 
1 	 Volumes 1 Valor da Ação O 

Valor (R$) 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
PROTOCOLO DE ENTREGA - PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA 

N° Processo 688-31.2016.8.10.0071 / 6912016 

BACURI 
Execução Criminal 
PROCESSO CRIMINAL 1 Execução Criminal 1 ExedOçãb de Pena 

Impresso em: O 

Processo Referência 

N°  Petição 	 287688382 

Comarca 
Competência 
Classe CNJ 

em: 

Boleto 

1111111111111111)1111111121,111811101171111111111111111 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
PROTOCOLO DE ENTREGA - PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA 

  

Impresso em: 06/11/201616:50:05:653 
Usuário: 161166 

   

Processo 688-31.2016.8.10.0071 /6912016 
Processo Referência 

N° Petição 287688382 

Comarca 
Competência 
Classe CNJ 

BACURI 
Execução Criminal 
PROCESSO CRIMINAL 1 Execução Criminal 1 Execução da Pena 

11111111111111111,111Rj1121,11111111J11,1111111111111111 

em: 

Boleto 

ODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
PROTOCOLO DE ENTREGA - PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA 

  

Impresso em: 08/11/2016 16:50:05:653 
Usuário: 161166 

 

Processo Referência 

N° Petição 

 

N° Processo 68831.2016.8.10.0071 /6912016 287688382 

Comarca 
Competência 
Classe CNJ 

BACURI 
Execução Criminal 
PROCESSO CRIMINAL 1 Execução Criminal i Execução da Pena 

em: 

Bole o 

111111111111111 11 1 1 11, 01111P1  j1,18110111,1111111111111111 1 
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MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BACURI 

Praça Bacuri, s/n°, Centro, Bacuri-MA, CEP 65270-000, Fone (98) 3392-1532 

PROCESSO: 688-31.2016.8.10.0071 (6912016) 
REQUERENTE: VAGNER FERREIRA OLVEIRA, conhecido por "VAGÃO" 
PEDIDO DE SERVIÇO EXTERNO 

IVIANIFESTACÃO MINISTERIAL 
fr 

MM. Juiz, 

Trata-se de pedido de serviço externo formulado pelo apenado Vagner 

Ferreira Oliveira' , conhecido por "Vagão", em razão de contrato de trabalho proposto 

pela empresa privada D&M COMÉRCIO E SÉRVIÇO LTDA-ME. 

Compulsando os autos, verifica-se na sentença de fls. 123/134, exarada em 

16/03/2016, que o apenado foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 07 , 

(sete) anos e três (três) meses, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela 

prática dos crimes previstos nos artigos 121, §1° c/c art. 121, inciso IV c/c 129, caput, 

c/c 129 c/c art. 61, inciso II, "a" e "c", todos do Código Penal, estando o requerente 

preso desde 19/09/2015.  

O Código Penal possibilita o trabalho externo ao preso em regime 

semiaberto (art. 35, § 2°), sendo dispensável, inclusive, o cumprimento de 1/6 da pena. 

Analisando os autos, verifica-se que o apenado juntou declaração de 

proposta de trabalho às fls. 151, bem como atestado de bom comportamento às fls. 192 

referente a Unidade Prisional de Ressocialização de Cururupu. 

.De outro lado, observa-se por meio do Oficio n°135/2016 de fls. 194 que na 

data de 08 de outubro de 2016 o apenado fora transferido para Unidade Prisional de 

'2016- O MURSte1/ 20 Público em movimento...remunerado e transformando ações" 

R 	 Canwnhede 
Prom de trica 



2 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BACURI 

Praça Bacuri, s/n°, Centro, Bacuri-MA, CEP 65270-000, Fone (98) 3392-1532 • 

Ressocialização Regional dê Pinheiro por desobediência aos procedimentos adotados na 

Unidade Prisional de Ressocialização de Cururupu. 

Tal fato demostra que o apenado, apesar de ter acostado atestado de bom 

comportamento datado de 03 de setembro de 2016, posteriormente deixou de preencher 

elemento subjetivo para autorização de trabalho externo. 

Ante o exposto, pugna este Órgão Ministerial pelo indeferimento do pedido 

em favor de Vagner Ferreira Oliveira, conhecido por "Vagão'. 

Bacuri - MA, 08 de novembro de 2016. 

JotI oh-44^-1 
Alves Cantanhede 

Promotor de Justiça 

"2016— O Ministério Público em writnento: Tramitando e tran4formando ações" 

I (rd, 'go .4len Conlarihrde 
h ()motor de Jusliça 



mbro de 2016 

(DO 

.a - 

ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 

-CONCLUSÃO - 
- Nesta data, faço conclusos os presentes autos ao M.M. 

Juiz de Direito Titular desta Comarca de Bacuri/MA, 
Dr. Thadeu de Melo Alves;  que, para constar, lavro este 
termo. 

Fórum Juiz Sebastião Leopoldo Mesquita Campos 
Rua Alegria, no. 109,0  — Centro — Bacuri/MA. 

CEP. 65275-000- 2(98)3392-1358 
Varal bauttima.ius.br   



- RECEBIMENTO GABINETE •- • 

- CERTIFICO  que nesta data RECEBI  os autos que se 

encontravam conclusos ao Juiz de Direito Titular desta 

Comarca, COM DESPACHO digitado 01 (uma) lauda. Na 

oportunidade FAÇO juntada do mesmo aos autos;  do que 

para const 	Ia ro termo. 

Ba 	), 16 de novembro de 2016 

NRIQ S. j (DO 
"o 

Mat- 



ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 

mbr nov de 

Em seguida, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se com urgência. 

uru Â,  6d 16 

PROCESSO N° 688-31.2016.8.10.0071 (6912016) 

CLASSE: EXECUÇÃO DE PENA 

APENADO: VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO" 

DESPACHO 

Cuida-se de pedido de autorização de trabalho externo formulado 

pelo apenado VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por 

"VAGÃO", no qual alegou ter preenchido os requisitos objetivos e 

subjetivos para o deferimento do pleito, juntando os respectivos 

documentos. 

Considerando que após a realização do pedido, foi juntado o ofício ° 

135/2016-UPCRP/CURURUPU/MA (fl. 194), datado de 10.10.2016, o 

qual informa que o apenado foi transferido no dia 08.10.2016 para a 

Unidade Prisional de Ressocialização Regional de Pinheiro, por ter 

incitado os demais internos, batendo grade, e, por ter desobedecido 

aos procedimentos que são adotados na Unidade Prisional em que 

se encontrava ergastulado, determino que OFICIE-SE a Unidade 

Prisional de Ressocialização de Cururupu, para que informe 

no prazo máximo de 03 (três) dias, se os motivos que 

ensejaram a transferência do apenado para a Unidade 

Prisional mencionada; constituem mati comportamento 

carcerário e/ou falta grave, especificando-os. ' 
f 

03. Após o retorno dos autos, dg-se vista ao Ministério Público, para 

emissão de novo parecer. 

Thadeu de Melo Alves 
Juiz de Direito Titular da Comarca de Bacuri/MA 

HLMR 	 1 

Thadeu de Melo Alves 
Juiz de Direito 



- JUNTADA - 

- Nesta data, faço JUNTADA aos autos OFÍCIO No. 3632017-SJB 

ADE ATINGIDA; do que, para constar, 
DEVOLVIDO COM FINALID 

t 	1 

17 de abril de 2016. 

O E 	IQUE S. ARAÚJO 
cr tari. Judici 

116 Til A 

lavro este termo. 

cun 



 

Comarca de Bacuri 

Fls  jil  

 

ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 
SECRETARIA JUDICIAL 

 

Ofício no. 363/2017-SJB 	 Bacuri/MA, 31 de março de 2017. 

A Sua Senhoria o Senhor 

JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA CAMPOS 

Diretor da UPR-Unidade Prisional de Ressocialização de Cururupu/MA 

CURURUPU/MA 	 CEP: 65.268-000 

Processo n°.688-31.2016.8. 
10.071 
EXECUÇÃO PENAL 
Apenado: VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO" 

ASSUNTO: Solicitação INFORMACÕES MOTIVOS DE ENSEJARAM  
TRANSFERÊNCIA.  

Senhor Diretor, 

Pelo presente, de ordem  do Excelentíssimo Senhor, Dr.Thadeu de 

Melo Alves, Juiz de Direito Titular desta -Comarca de Bacuri/MA, REQUISITO  no 

prazo de 03(TRÊS) DIAS, INFORMACÕES acerca  dos motivos que ensejaram a 

transferência do apenado VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por 

"VAGÃO"  para o Presídio Regional de Pinheiro, se constituem em mau 

comportamento carcerário e/ou falta grave, especificando-os. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Senhoria, protestos de estima elevado 
apreço. 

Fórum Juiz Sebastião Leopoldo Mesquita Campos 
Rua Alegria, no 109,0_  Centro — Bacuri/MA. 

CEP. 65275-000-2(98)3392-1358 
VaraLbau@tjma.jus.br  

1;krucA\f2up trv-, .1-"k • O Li . 3,011- 

à) -SM%ic 

?winv\~ cut_àiSé&Iv\- 



ri (MA), 17 de abril de 2016. 

(no 

- JUNTADA - 
- Nesta data, faço JUNTADA  aos autos OFÍCIO No. 0652017-
UPCRP CURURUPU MA; do que, para constar, lavro este termo. 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
PROTOCOLO DE ENTREGA - PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA 

Impresso em: 1 E 
Us 

/0é63QákAWLiiclüstr33 
rio: 161166 

N° Processo 688-31.2016.8.10.0071 / 6912016 

Comarca 	BACURI 
Competência 	Execução Criminal 
Classe CNJ 	PROCESSO CRIMINAL I Execução Criminal I Execução da Pena 

Procedimento 	 rre* 
Vara 	 VARA ÚNICA 

Processo Referência 

N° Petição 287992598 

113. ,153 

Secretaria 	SECRETARIA JUDICIAL DE VARA UNICF 
Oficial Justiça 	CLAUDINES DA PAZ CAMPOS SILVA 
Data/Hora 	18/04/2017 17:32:40 
Tipo Petição 	OFÍCIO 	 Valor (R$) 	 em: 
Peticionário 	UNIDADE PRISIONAL DE CURURUPU-MA 
Qtde Does 	1 	 Volumes 1 	 Valor da Ação 0 	 Boleto 
Observação 
OFÍCIO N°. 065-2017-UPCRP/CURURUPU/MA 

11 IN 11111110108  j112:10111111j170111 

Resp: 161166 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 	 Impresso em: 18/04/2017 17:32:41:433 
PROTOCOLO DE ENTREGA - PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA 	 Usuário: 161166 

lierrocesso 688-31.2016.8.10.0071 / 6912016 

Comarca 	BACURI 
Competência 	Execução Criminal 
Classe CNJ 	PROCESSO CRIMINAL I Execução Criminal I Execução da Pena 

Processo Referência 

N°  Petição 	 287992598 

Procedimento 
Vara 	 VARA ÚNICA 
Secretaria 	SECRETARIA JUDICIAL DE VARA ÚNIC/ 
Oficial Justiça 	CLAUDINES DA PAZ CAMPOS SILV/ - • - 
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ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE CURURUPU 

OFÍCIO hl° 065/2017-UPCRP/CURURUPU/MA 

Cururupu/MA, lg de abril de 2017. 

A Sua Excelência, o Senhor 
Dr. THADEU DE MELO ALVES 
MM Juiz de Direito Titular da Comarca de Bacuri/MA. 

Assunto: Informações sobre transferência de preso. 

Senhor Juiz, 

De ordem do Diretor Geral da UPCRP de Cururupu, comunico a 

Vossa Excelência, que a transferência do preso de justiça VAGNER 

FERREIRA OLIVEIRA, desta Unidade Prisional para Unidade Prisional de 

Ressocialização Regional de Pinheiro, na data 08 de outubro de 2016, se 

deu, devido o mesmo ter incitado aos demais internos, batendo grade, e 

desobedecendo aos procedimentos que são adotados na Unidade Prisional. 

Cabe ressaltar, que o mesmo teve seu retorno para esta unidade 

no dia 06 de abril de 2017. 

Respeitosamente, 

Joa lmTBenecIito da Silva 
gente Penitenciário 
Matriaila:286872 

Rua Gervásio Santos, s/n — Centro — CEP: 65.268-000 — Cururu pu/MA 



- JUNTADA- 
- Nesta data, faço JUNTADA  aos autos PETICÃO (PRORGRESSÃO 
DE REGIME.);  do que, para constar, lavro este termo. 

ri (MA)48 de abril de 2016. 

EN 	UE S. ARAÚJO 
r ári.%. dicial 

6  6 /MA  
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Advogados 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA 

DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BACURI/MA 

Ref.: Processo no. 390-78.2012.8.10.0071 

VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, pescador, 

residente e domiciliado no Povoado Itereté Grande, CEP: 65.275-000, Apicum-

Açu/MA, atualmente recolhido junto ao Presídio de Pinheiro/MA, por intermédio 

de seu advogado infra-assinado, instrumento de mandato em anexo (doc. 1), com 

escritório profissional situado na Avenida Professor Carlos Cunha, s/n, Edifício 

Medical Center Jaracaty, Andar L, Sala 01, CEP: 65.076-820, São Luís/MA, onde 

recebe suas intimações e notificações, vem mui respeitosamente perante Vossa 

Excelência, com fundamento no art. 33, Ç 2°, do Código Penal, e art. 112, da Lei de 

Execução Penal, requerer a 

PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO 

pelas razões a seguir expostas. 

1. 
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DOS FATOS 

Em 6 de setembro de 2016, o Requerente fora condenado a pena 

privativa de liberdade de 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão em regime inicial 

semiaberto (art. 33, r5 2', "b", do Código Penal), pela prática dos delitos descritos 

nos artigos 121, §, 1° e 129, ambos do Código Penal. 

Iniciada a execução da pena em 19 DE SETEMBRO DE 2015, já se 

passaram 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias, ou seja, MAIS DE UM 

SEXTO DE PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA, até a presente data. 

O bom comportamento do Requerente no ergástulo é comprovado 

pelo atestado de permanência e comportamento carcerário em anexo (doc. 2). O 

mesmo também possui proposta de emprego para laborar como Vigilante junto à 

empresa D&M COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME,  pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o n". 11.033.891/0001-07, inscrição estadual n°. 

12.405686-5, com sede na Rua da Amizade, n°. 01, Bairro Nambu, CEP: 65.275-000, 

Apicum-Açu/MA, conforme declaração em anexo (doc. 3). 

Desta forma, abre-se a possibilidade para o Requerente progredir do 

regime semiaberto para o aberto, onde cumprirá o restante da pena em casa de 

albergado ou, na falta desta, em local adequado, como, por exemplo, em sua 

residência, deixando o local durante o dia e retornando à noite. 

É a necessária síntese. 

DO DIREITO 
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Existem dois dispositivos legais que são decisivos,  para o deslinde da 

presente demanda. O primeiro é a Lei de Execução Penal, que, diga-se de passagem, 

é apreciável em todo o mundo como exemplo de modernidade e eficácia, em seu 

art. 112, define que "a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a 

tranJerência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelojuk, quando o preso tiver cumprido 

ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado 

pelo diretor do estabelecimento, roeitadas as normas que vedam a progressão." 

O segundo dispositivo pertinente é o art. 33, 5 2', do Código Penal, que 

também prevê que as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma 

progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os critérios e ressalvadas as 

hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. 

Destarte, manter o Apenado preso em regime inadequado por 

mais tempo a que foi condenado, além do agravamento social, é uma afronta 

aos seus direitos constitucionais, pois nenhum individuo poderá ser 

condenado a pagar mais do que deve ao Estado, nem ser mantido em regime 

prisional mais rigoroso se já adquiriu por direito a conquista ao regime mais 

brando. 

A conservação do sentenciado em regime improprio vulnera também a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (integrada ao Direito Pátrio por 

força do Decreto n. 678, de 6.11.1992), cujo artigo 7°, item 2, preceitua que "ninguém 

pode ser privado de sua liberdadefi'sica, salvo pelas causas e nas cond4ffes previamente fixadas pelas 

Constituições Políticas dos Estados-partes ou pelas Leis de acordo com elas promulgadas. " 

Outrossim, em relação aos requisitos para concessão da benesse, 

podemos constatar que durante o tempo em que esteve recolhido, apresentou bom 

comportamento, conforme atestado carcerário em anexo, espelhando o compromisso 
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que possui com o processo de ressocialização e readaptação para o convício em 

liberdade. 

Deste modo, em virtude da tal disciplina e das demonstrações da sua 

reeducação, o Requerente recebeu uma proposta de emprego para laborar como 

Vigilante junto à empresa D&M COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME,  pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°. 11.033.891/0001-07, inscrição 

estadual n°. 12.405686-5, com sede na Rua da Amizade, n°. 01, Bairro Nambu, CEP: 

65.275-000, Apicum-Açu/MA, conforme declaração em anexo. 

Isto posto, podemos ultimar que nosso sistema de execução penal 

baseia-se na ideia de ressocialização do apenado, ou seja, não temos a pena somente 

como retribuição, mas também como prevenção em caráter educativo. Logo, nada 

melhor para atender ao espirito do sistema que conceder o benefício de modo a 

proporcionar ao Requerente a gradual reinserção social. 

III. DOS PEDIDOS 

Diante de todo o exposto, requer, após o parecer do Ilustre 

representante do Ministério Público, seja concedido ao Requerente a 

PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO, por ser medida de Justiça (!). 

Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, 

depoimentos e testemunhas, bem como novas provas, documentais e outras, que 

eventualmente venham a surgir. 
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SAO LtdB -- MA, Av. Prof. Carlos Cunha, s/o, Ed. Medical Centeres 
"L", sala 01, Bairro Jaracati. CEP: 65076-820. Tel: (98) 3235 2 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Apicum-Açu/MA, 12 de abril de 2017. 

ampaio 
OAB/MA n°. 14.303 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 

VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BACURI/MA 

Ref.: Processo o'. 390-78.2012.8.10.0071 

VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, 

pescador, residente e domiciliado no Povoado Itereré Grande, CEP: 65.275-

000, Apicum-Açu/MA, atualmente recolhido junto ao Presídio de 

Cururupu/MA, por intermédio de seu advogado infra-assinado, instrumento de 

mandato em anexo (doc. 1), com escritório profissional situado na Avenida 

Professor Carlos Cunha, s/n, Edifício Medical Center Jaracaty, Andar L, Sala 

01, CEP: 65.076-820, São Luis/MA, onde recebe suas intimações e notificações, 

vem mui respeitosamente perante Vossa Excelência, requerer 

AUTORIZAÇÃO PARA SERVIÇO EXTERNO EM EMPRESA 

PRIVADA 

pelas razões a seguir expostas. 
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I. DOS FATOS 

Em 16 de março de 2016, o Reeducando fora condenado a pena 

privativa de liberdade de 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão em regime 

inicial semiaberto (art. 33, § 2°, "b", do Código Penal), pela prática dos delitos 

descritos nos artigos 121, 5 1° e 129, ambos do Código Penal. 

Destarte, o Apenado encontra-se em cumprimento de pena 

corporal junto ao Presídio de Cururupu/MA, desde 16 de setembro de 2015. 

Desta forma, abre-se a possibilidade para o Reeducando usufruir 

da benesse do trabalho externo, ausentando-se deste estabelecimento prisional 

durante o dia para trabalhar, sem escolta, devendo • apresentar-se 

espontaneamente ao estabelecimento prisional para pernoite e recolhimento em 

finais de semana e feriados, conforme dispõe o art. 37, da Lei de Execuções 

Penais. 

Assim, em virtude da aptidão para o trabalho e das demonstrações 

da sua reeducação, o Apenado recebeu uma proposta de emprego para laborar 

como Vigilante junto à empresa D&M COMÉRCIO E SERVIÇO 

LTDA-ME,  pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°. 

11.033.891/0001-07, inscrição estadual ria. 12.405686-5, com sede na Rua da 

Amizade, ri'. 01, Bairro Nambu, CEP: 65.275-000, Apicum-Açu/MA, 

conforme declaração em anexo (doc. 02). 

Vale ressaltar que a admissão do Reeducando observará todas as 

normas relativas a legislação trabalhista, especialmente a devida anotação em 

2 
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sua Carteira de Trabalho, comprometendo-se o Apenado a apresenta-Ia a este 

Juizo, no prazo estipulado. 

É indubitável que o trabalho exerce papel fundamental na inserção 

do Reeducando no meio social, oportunidade na qual o mesmo mostrará que 

possui capacidade de viver novamente em sociedade de forma digna, com 

caráter e disciplina, em consonância com o espirito da Lei de Execução Penal, 

que tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e 

proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do 

internado (art. 1', da Lei n° 7.210/84). 

II. DO DIREITO 

Existem dois dispositivos legais que são decisivos para o deslinde 

da presente demanda. O primeiro é a Lei de Execução Penal, que, diga-se se 

passagem, é apreciável em todo o mundo como exemplo de modernidade e 

eficácia, em seu art. 37, define que "a prestação de trabalho externo, a ser autoritada 

pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do 

cumprimento mínimo de 1 16 (um sexto) da pena." 

O segundo dispositivo pertinente é o art. 35, 5 2°, do Código 

Penal, que também prevê ao condenado em regime semiaberto o trabalho 

externo, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de 

instrução de segundo grau ou superior. 
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Assim, tal regime, a ser cumprido em colônia agrícola, industrial 

ou similar, caracteriza-se pelo trabalho interno diurno e pelo recolhimento 

coletivo noturno, sendo admissivel, sem vigilância direta, o trabalho externo e 

as saídas temporárias para visitar à família, frequentar curso profissionalizante 

ou de instrução de 2° grau ou superior e participar em atividades que concorram 

para o retorno do reeducando ao convívio social. 

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem posição 

firmada no sentido da possibilidade de trabalho externo de condenados em 

regime semiaberto, independentemente do cumprimento de um sexto da pena. 

Esta orientação fora firmada em acordão unânime da Quinta Turma, com 

parecer favorável da Subprocuradoria-Geral da República, no Habeas Coipus n'. 

8.725-RS, da relatoria do eminente Ministro Gilson Dipp. Na ementa do 

referido acórdão ficou expresso, sem margem de dúvida: 

"III. É admissivel o trabalho externo aos 

condenados ao regime semiaberto, 

independentemente do cumprimento de 1/6 

da pena, pelas próprias condições favoráveis dos 

pacientes (primários, bons antecedentes e que 

sempre residiram e trabalharam na localidade) e 

ante o critério de razoabilidade que sempre se faz 

necessárió na adaptação das normas de execução à 

realidade social e à sua própria finalidade, 

ajustando-as ao fato concreto. Precedentes. 



Comarca de Racial 

SÃO LUIS — MA, Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Ed. Medical Cer teFlaracatv. Andar  

"I", sala 01, Bairro Jaracati. CEP: 65076-820 Tel (98) 32354336 e  3227 3317 Coutinho, 
Coutinho  
&Associados 

Advogados 

O parecer da Subprocuradoria-Geral da 

República preconizando a concessão da ordem. 

Ordem concedida para permitir que os pacientes 

saiam durante o dia para trabalhar, recolhendo-se à 

noite à Cadeia onde se encontram, sujeitando-se, 

por óbvio, às devidas cautelas legais — que ficarão a 

cargo do Juízo de execuções". 

Desse modo, podemos inferir que o Reeducando enquadra-se 

perfeitamente no entendimento do STJ, no sentido de que o art. 37 da LEP, 

que exige o cumprimento mínimo de um sexto da pena, somente se aplica aos 

condenados que se encontrem em regime inicial fechado. 

Prontamente, os Tribunais de Justiça dos Estados passaram a 

adotar a mesma linha de entendimento. É o que se verifica das decisões cujas 

ementas vão transcritas abaixo, nas quais cumprem pena os agravantes: 

"RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO 

PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE 

ROUBO. 	MINISTÉRIO 	PÚBLICO. 

INDEFERIMENTO DE TRABALHO 

EXTERNO EM EMPRESA DA FAMÍLIA DO 

SENTENCIADO. 	INVIABILIDADE. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

LEGAIS. RECURSO 16 CONHECIDO E NÃO 

5 



Coutinho, 
Coutinho  
&Associados 

Advogados 

PROVIDO. 1. Conforme entendimento  

jurisprudencial, o requisito do cumprimento  

de 1/6 (um sexto) da pena não é aplicável ao  

preso em regime semiaberto, que tem proposta 

de emprego particular. 2. A execução criminal  

visa o retorno do condenado ao convívio social, 

com o escopo de reeducá-lo e ressocializá-lo, 

sendo o trabalho essencial para esse processo.  

Se o sentenciado atende aos requisitos subjetivos, o 

fato de a empresa pertencer ao seu filho não 

constitui óbice à concessão, do trabalho externo, 

sob o argumento de fragilidade na fiscalização, até 

porque inexiste vedação na Lei de Execução Penal. 

3. Recurso conhecido e não provido para manter a 

autorização do benefício do trabalho externo ao 

sentenciado. (RAG 2012 00 2 002906-9, Rel. Des., 

Roberval Belinati). 	HABEAS CORPUS - 

REGIME SEMIABERTO - APRECIAÇÃO DE 

PEDIDO DE TRABALHO EX 	fERNO - 

PRÉVIO RECOLHIMENTO À PRISÃO - 

PROPOSTA PARTICULAR DE EMPREGO - 

DESNECESSIDADE. 1. Fere o princípio da 

razoabilidade a exigência de que o condenado 

no regime semiaberto, que permaneceu solto 

durante toda a instrução, que exerce atividade 

laborai lícita remunerada há muitos anos, que 

tem residência fixa e que tem proposta 

particular de emprego seja recolhido ao 

Comarca de Bacuri 

:72 .1  ee 
SÃO LUÍS - MA, Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Ed. Medical Ce tensenenty,  Ariiii-r' - 
"L", sala 01, Bairro Jaracati. CEP: 65076-820. Tel: (98) 3235-2336 e 3227-3347 
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"I", sala 01, Bairro Jaracati. CEP: 65076-820. Tel: (98) 3235-2 136e3227- 	  3 

Comarca de Bacuri 

er11B-rhty, Andlar)-̂ 1  13  

Coutinho, 
Coutinho  
&Associados 

Advogados 

presidio antes de ter apreciado o pedido de 

concessão de trabalho externo.  2. Para a 

concessão do trabalho externo ao réu condenado 

no regime semiaberto, que tem proposta de 

emprego particular, é desnecessário o 

cumprimento de (um sexto) da pena. 3. Se o 

paciente já convive satisfatoriamente no meio 

social, sem novas ingerências na senda do crime e 

trabalhando honestamente, não é razoável o 

entendimento de que deve ser preso e ter analisado 

o seu comportamento carcerário, para fins de 

concessão de trabalho externo. 4. Ordem 

concedida para que seja apreciado o pedido de 

trabalho externo independentemente do prévio 

recolhimento do paciente ao cárcere. (HC 2009 00 

2 012534-9, Rel. Des., Sérgio Rocha). TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS AGRAVO EM EXECUÇÃO - 

TRABALHO EXTERNO - REGIME INICIAL 

SEMIABERTO - DESNECESSIDADE DO 

CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA 

PENA. Quando o regime prisional imposto é o  

inicial semiaberto, não se faz necessário o  

cumprimento de um sexto (1/6) da pena para 

fins de concessão do trabalho externo.  

Precedentes desta Câmara e do Superior Tribunal 

de Justiça. (Agravo em execução n. 

1035113001725-1/001, Rel. Des., Eduardo Brum). 



Coutinho, 
Coutinho  
&Associados 

Advogados 

Comarca de Bacuri 

SÃO LUIS — MA, Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Ed. Medical Cen erriãrrnty,  Anr  

"L", sala 01, Bairro Jaracati. CEP: 65076-820. Tel: (98) 3235 

17 EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. REGIME 

SEMIABERTO. CONDIÇÕES PESSOAIS 

FAVORÁVEIS. TRABALHO EXTERNO. 

CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. 

DESNECESSIDADE. 1. É possível a concessão  

do trabalho externo desde o início ao  

condenado em regime semiaberto, 

independentemente do cumprimento de 1/6  

(um sexto) da pena, quando possuir condições  

pessoais de natureza objetiva e subjetiva  

favoráveis, até porque, é através do trabalho  

que o condenado se afasta da inércia, dos  

pensamentos negativos e da depreciação da 

sua autoestima, sendo considerado um dos  

meios mais eficientes à sua recuperação e 

ressocialização, objetivo maior da pena. 2. 

Agravo não provido. (Agravo em execução n. 

10223113026017- 8/001, Rel. Des., Antônio 

Armando dos Anjos)." 

Nesse importante aspecto, o saudoso Cesar Roberto Bitencourt 

(Tratado de Direito Penal, Parte Geral I, p. 615), defende o direito ao trabalho 

externo, no regime semiaberto, desde o início do cumprimento da pena, in verbis-. 
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"L", sala 01, Bairro laracati. CEP: 65076-820. Tel: (98) 3235 2 Coutinho, 

Coutinho  
&Associados 

Advogados 

"É bom esclarecer que o juiz ,da condenação, na 

própria sentença, já deverá conceder o serviço 

externo, sendo desnecessário o cumprimento de  

qualquer parcela da pena. Ou então, 

posteriormente, o juiz da execução poderá 

concedê-lo desde o início do cumprimento da pena. 

A exigência de cumprimento de um sexto da pena 

verifica-se apenas quando tal beneficio for 

concedido pela Direção do Estabelecimento 

Penitenciário, que dependerá também da aptidão, 

disciplina e responsabilidade do apenado (art. 37 da 

LEP) ". 

Consequentemente, conclui-se que a negação do direito de 

trabalho externo ao Reeducando, para reintroduzir a exigência de prévio 

cumprimento de um sexto da pena, significaria drástica alteração da 

jurisprudência em vigor há mais de quinze anos. 

Portanto, consoante o art. 37 da LEP c/c art. 35, 5 2', do Código 

Penal, e entendimento acima elencado, pugna o Apenado pela autorização 

para o serviço externo junto à empresa D&M COMÉRCIO E SERVIÇO 

LTDA-ME, como medida de Justiça (!).  

2.1 Da Fiscalização do Cumprimento da Pena 

9 



  

Comarca de Bacuri 
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"L", sala 01, Bairro laracati. CEP: 65076-820. Tel: (98) 3235 1336 e 3227 3317 

  

  

      

Advogados 

     

Em conformidade com os documentos carreados ao presente 

pleito, o Reeducando possui residência fixa na cidade de Apicum-Açu/MA, 

sendo este também o local onde pretende laborar. 

Logo, caberá a DEPOL daquela Comarca proceder a fiscalização 

do cumprimento da reprimida que lhe foi imposta nos autos já mencionados, o 

que fica requerido, desde já, a Vossa Excelência. 

III. DOS PEDIDOS 

Diante de todo o exposto, requer: 

Seja aberta vista ao representante do Órgão Ministerial 

atuante junto a essa Vara de Execuções Penais, para que o 

mesmo lavre seu parecer quanto ao requerimento; 

Após, por decisão desse Juizo, SEJA AUTORIZADO O 

REEDUCANDO AO TRABALHO EXTERNO junto 

à empresa privada D&M COMÉRCIO E SERVIÇO 

LTDA-ME, com fulcro no art. 37 da LEP c/c art. 35, 5 2°, 

do Código Penal e entendimento jurisprudencial; 

10 



Coutinho, 
Coutinho  
&Associados 

Advogados 

SÃO LUÍS — MA, Av. Prof. Carlos Cunha, sh, Ed. Medical Cen 
"L", sala 01, Bairro Jaracati. CEP: 65076-820. Tel: (98) 3235-2 

Comarca de Bacuri 

erdwcaty, Andar.)--;  
3a6 P R277-I447  

c. Sejam os autos do presente Processo de Execução Criminal 

remetidos à DEPOL de Apicum-Açu/MA, para que 

fiscalize o cumprimento do restante da reprimida do 

Apenado. 

Protesta provar o alegado por todos os meios em direito 

admitidos, depoimentos e testemunhas, bem como novas provas, documentais 

e outras, que eventualmente venham a surgir. 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Apicum-Açu/MA, 12 de abril de 2017. 

LinCon-Lima-8 mpaio 
OAB/MA n°. 14.303 
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g.sroo0 DO MARANHÃO 
SECRETAMA DE ESTACIO DE ADMINISTRAC,IA0 PENITENCIARIA 

PENITENCIÁRIA REGIONAL DE PINHEIRO 

A1'ES-1 DO DE COMPORTAMENTO DO PRESO, 

O Diretor cli.t• Segurança da Penitenciária 
Regiona) de Pinheiro, no uso de suas 
atribuições legais. especialmente as 

contenda:; pelil Decreto Estadual n". 

). de 20 de novembro de 2015 ele 

Certifico c dou it. que o reeducando VA.GNER FERREIRA 
OLIVEIRA, filho de 'Lauro Oliveira e Maria Leide, Oriundo da Unidade 

Prisional de Re.5.soeialização cie Curai- irou/MA. incluído nesla Penitenciária 

Regional de Pinheiro em 16/1G/2016. possui nom COMPORTAMENTO 

CARCERÁRIO.  nos termos do Amigo 2t DO CP . 

- VALIDADE de 30 dias (De acordo 

e II cie ar1.28S e 1-1-S, lodos do CPB. 

PINHEIRO- MÁ, 03 

In 	§r do Artigo 1.57 do Decreto 1 

e abri! de 2017. 

EVANDRO J9 	LVES MATOS 
DIRETOR DE SEGUE36 .A DA PR DE PINHEIRO 

MAT5GpLA:14 5272 

MA 106, Rir 20. Povoado San Lifizfflhu era Chaepda. Yona Rural. Pinheiro - MAl CEP: 65200-000 

E hhaiP prpho@SRap.rna.gov,br 1 
FQnc-: (38)99212-9170 / iB8 9PACC7-515.ti 

GOVERNO 00 

MR1111111100 



tir o 

SA0 LUÍS —MA, ftv. Prof. Culos Cunha, s/n, F.i. Medical Center Jarlicaly, Andar 

"L", sala Cl, Bairro Jarauri, CPI 6507i 820. Tel: (98) 3235-2336 2 5227-?14',  Coutinho, 
Coutinho  
&Associados 

Advogados 

oco 3 

Prenosta de empre 
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Comarca de Bacuri 

Fls. 	  

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins que encontra-se disponível ao 

senhor VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, pescador, residente e 

domiciliado no Povoado ltereré Grande, Apicum-Açu/MA, uma vaga de emprego 

na FUNÇÃO DE VIGILANTE, que ficará em aberto para ele até o dia 31 DE 

DEZEMBRO DE 2017. 

Entretanto, caso o mesM6 não possa apresentar-se até a data acima 

citada, ficará inviabilizada sua contratação para a referida vaga. 

Apicum-Açu/MA, 12 de abril de 2017. 

Douglas F 	Silva 
CPF: 6 	93- 2 

Sócio administrador 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 	 19/04/2017 08:15:53 

COMARCA DE BACURI 
Vara/ Setor: VARA ÚNICA! Secretariã Judicial da 1° Vara 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE PROCESSOS 

Data: 19/04/2017 
Movimento: Autos entregues em carga ao Ministério Público. 

N° Único Processo 	 N°Antigo Tipo Participação Nome da Parte 

0000688-31.2016.8.10.0071 	6912016 

APENADO 	 VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, 

 

Assinatura Destinatário 



26 de abril de 2016. 

ENR 	ES. ARAÚJO 
étário 	'ciai 

1.166-T3 A 

. 
	 - JUNTADA -* 	  

- Nesta data, faço JUNTADA  aos autos MANIFESTAÇÃO 
MINISTERIAL;  do que, para constar, lavro este termo. 

1.4t--: • 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 

COMARCA DE BACURI 
Vara/ Setor: VARA ÚNICA! Secretaria Judicial da la Vara 

25/04/2017 10:31:20 

PROTOCOLO DE DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS 

Data: 25/04M117 
Movimento: Recebidos os autos de Ministério Público. 

N° Único Processo N°Antigo Tipo Participação Nome da Parte 

0000688-31.2016.8.10.0071 	6912016 

APENADO 	 VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, 

Assinatura Remetente 	 Assinatura Destinatário 
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MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BACURI 

Praça Bacuri, sina, Centro, Bacuri-MA, CEP 65270-000, Fone (98) 3392-1532 

PROCESSO: 688-31.2016.8.10.0071 (6912016) 
REQUERENTE: VAGNER FERREIRA OLVEIRA, conhecido por "VAGÃO" 

PEDIDO DE SERVIÇO EXTERNO 

MANIFESTACÃO MINISTERIAL 

MM. Juiz, 

Trata-se de pedido de progressão para o regime aberto formulado pelo 

apenado Vagner Ferreira Oliveira, conhécido por "Vagão", em razão de contrato de 

trabalho proposto pela empresa privada D&M COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME. 

Compulsando os autos, verifica-se na sentença de fls. 123/134, exarada em 

16/03/2016, que o apenado foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 07 

(sete) anos e três (três) meses, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela 

prática dos crimes previstos nos artigos 121, §1° c/c art. 121, inciso IV c/c 129, caput, 

c/c 129 c-/c art. 61, inciso II, "a" e "c", todos do Código Penal, estando o requerente 

preso desde 19/09/2015.  

O Código Penal possibilita o trabalho externo ao preso em regime 

semiaberto (art. 35, § 2°), sendo dispensável, inclusive, o cumprimento de 1/6 da pena. 

Verifica-se que às fls. 136 foi juntado aos autos pedido de autorização para 

serviço externo em empresa privada, para tanto o apenado anexou declaração de 

proposta de trabalho às fls. 151, bem como atestado de bom comportamento às fls. 192 

referente a Unidade Prisional de Ressocialização de Curumpu. 

Ocorre que às fls. 194 fora juntado Oficio tf 135/2016, no qual informava 

que na data de 08 de outubro de 2016 o apenado tinha sido transferido para Unidade 

Prisional de Ressocialização Regional de Pinheiro por desobediência aos procedimentos 

adotados na Unidade Prisional de Ressocialização de Curu.  rupu. 

_Nestá.oportunidade este Órgão Ministerial se manifestou pelo indeferimento 

do pedido do apenado, conforme fls. 198, ao passo que este juizo oficiou a Unidade 

Prisional de Ressocialização de Cururupu/MA, a fim de que a mesma infàrmasse se os 

2017 —O Ministério Público e o cidadão no combate à corrupção." 
Rodrigaanheile 

Prmtwor de Justiço 



MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BACURI 

Praça Bacuri, s/n°, Centro, Bacuri-MA, CEP 65270-000, Fone (98) 3392-1532 
motivos que ensejaram a transferência do apenado para a Unidade Prisional mencionada 

constituíam mau comportamento carcerário ou falta grave. 

Ás fls. 203, foi anexado Oficio n° 065/2017-UPCR da Unidade Prisional de 

Cururupu informando que a transferência do apenado para Unidade Prisional de 

Ressocialização Regional de Pinheiro -se deu devido o mesmo ter incitado aos demais 

internos, batendo grade e desobedecido aos procedimentos que são adotados na Unidade 

Prisional de Cururupu/MA. 

Ademais, foi informado no referido ofício que o apenado retornou para a 

UPCR de Cururupu no dia  06 de abril de 2017. 

Ás fls. 205 foi juntado pedido de progressão para o regime aberto, sendo 

anexado aos autos proposta de emprego às fls. 225 e atestado de bom comportamento 

carcerário referente a Unidade Prisional de Pinheiro, datado de 03 de abril de 2017. 

Como acima mencionado, o apenado fora reconduzido para a UPCR de 

Cururupu no dia 06 de abril de 2017 estando atualmente enclausurado na referida 

Unidade Prisional. Registra-se que não tem informações nos autos sobre a motivação da 

recondução do apenado para a referida Unidade Prisional. 

Ante o exposto, este Órgão Ministerial requer que seja oficiado a 

Unidade Prisional de Ressocialização Regional de Pinheiro a fim de que a mesma 

informe o motivo da recondução do apenado para UPCR de Cururupu/MA. 

Regue ainda pela intimação do apenado a fim de que este faça a 

juntada de novo atestado de bom comportamento, desta feita referente a Unidade 

Prisional de Ressocialização de Cururupu/MA, sob pena de indeferimento do 

pedido. 

Bacuri — MA, 19 de abril de 2017. 

odrigo Alves Cantanhede 
Promotor de Jústiça 

2017 — O Ailinistério Público e o cidadão no combate à eorrupe fio." 
Rodrigo Alpe, ( 'ai:ranhe& 

Proproi,r Je Justiça 



-CONCLUSÃO - 
- Nesta data, faço conclusos os presentes autos ao M.M. 

Juiz de Direito Titular desta Comarca de Bacuri/MA. 
Dr. Thadeu de Melo Alves¡  que, para constar, lavro este 
termo. 

Bacuri (MA), 26 de abril de 2017 

BIO Hek: E S. ARAÚJO 
'ecre rio 'ciai 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 

Fórum Juiz Sebastião Leopoldo Mesquita Campos 
Rua Alegria, no. 109, — Centro — Bacuri/MA. 

CEP. 65275-000- St(98)3392-1358 
Varal bauf@timajus.br  



RECEBIMENTO  
- CERTIFICO que nesta data RECEBI os autos que se 

encontravam conclusos ao MM. Juiz de Direito Titular desta 

Comarca, com o DESPACHO - digitado em 01 fumai 

lauda, o qual faço JUNTADA adiante,  do que para 

constar, lavro este termo. 

Bacuri (MA), 02 de maio de 2017. 

FÁBIO HENRIQUE 5. ARAÚJO 

Secretário Judicial 

JUNTADA 
- Nesta data, faço JUNTADA  aos autos o DESPACHO retro, que adiante 

se vêem; do que para constar lavro este termo. 
Bacuri (MA), 02 de maio de 2017. 

FÁBIO HENRIQUE S. ARAÚJO 
Secretário Judicial 

Fórum Juiz Sebastião Leopoldo Mesquita Campos 
Rua Alegria, no. 109 — Centro — Bacuri/MA. 

CEP: 65270-000 
lit(98)3392-1358 

Varal_bau@tjma.jus.br  



lÉU 

ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 
VARA ÚNICA 

Comarca de Bacuri/MA 

Fls. 7.30 

PROCESSO no 688-31.2016.8.10.0071 (6912016) 

CLASSE: EXECUÇÃO DA PENA 

APENADO: VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO". 

DESPACHO 

Defiro o pleito Ministerial de fls. 228/228-v. 

Oficie-se à Unidade Prisional de Ressocialização Regional de 

Pinheiro para que no prazo de 05 (cinco) dias, informe o motivo da 

recondução do apenado à Unidade Prisional de Ressocialização de 

Cururupu. 

Determino, 'ainda, que intime-se o apenado, através de seu 

advogado, para que também no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à 

juntada de novo atestado de bom comportamento carcerário, emitida 

pela Unidade Prisional de Ressocialização de Cururupu/MA, 

considerando ser este o local que o apenado permanece ergastulado 

desde a data de 03.04.2017. 

Após abram-se vistas dos autos ao Ministério Público para nova 

emissão de parecer. 

Findo o prazo, voltem-me os autos .conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. 

hadeu de Melo Alves 
Juiz de Direito Titular da Comarca de Bacuri/MA 

Thadeu de Melo Alves 
Juiz de Direito 	• 

HLMR 



RIQUE S. AFtAI:130 

o Judicial 

- CERTIDÃO - 

- CERTIFICO que nesta data, em cumprimento ao despacho de fl. 

230, EXPEDI OFÍCIO No 472/2017-S3B ao Diretor de Seourança do 

Presídio Regional de Pinheiro/MA;  o qual foi encaminhado por Via E-

mail, como se vê Ofício juntado adiante; do que para constar lavro este 

termo. 

O referido é verdade e dou fé. 

Bacuri (MA), 08 de maio de 2017. 

Fórum Juiz Sebastiâo Leopoldo Mesquita Campos 
Rua Alegria, n°. 109— Centro — Bacuri/MA. 

CEP: 65270-000 



Comarca de B euri/MA 

Fls. 

   

ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 
SECRETARIA JUDICIAL 

   

Ofício no. 472/2017-SJB 
A Sua Senhoria p Senhor 
EVANDRO JOSE ALVES MATOS 

Bacuri/MA,  08 de maio de 2017. 

 

Diretor de Segurança do Presidio Regional de Pinheiro/MA 
END: MA-106-KM- 20, Povoado São Luizinho da Chapada-Zona Rural 
PINHEIRO/MA 	 CEP: 65.200-000 

Processo no. 688-31.2016.8.10 71 
Ação Penal — Procedimento drdhlülo 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
Acusado: VAGNER FERREIRAJOLIVEIFtA, coShedidolpor "VAGÃO". 

ASSUNTO: Solicitando informações. 

Senhor Diret 4o", 

(---1 
(leio pregènte, 	dó—Excelentíssimo Seri or, DIOThadeu de 

Melo Alves, l'iuii de Diriojitvlar da Ccimarca-dè\Bacuri MA, SOLICITO  a Vossa ) 	
./ i:::S1  \-4!" 	'1 /4. 	1 1 í ll )--' 

Senhoria, ciÉle IINFkORME4 fprazo # de 05(cikto)-4ia‘s,\ \ci 1motivo da 

recondução !chi ilpei‘do VAGNER FERREIRA OLIVÊ4:\ Sclonhecido por 

"VAGÃO" à tinida ldielPdSionardeRessolcialização de Curuiltiliti)1.7A.  

Ao ensejo, renovo a Vossa Senhoria, protestos \c\à !estima elevado ( 	  

I 

Fórum Juiz Sebastião Leopoldo Mesquita Campos 
Rua Alegria, no 109,0  — Centro — Bacuri/MA. 

CEP. 65275-000-12(98)3392-1358 
Vara l_bau@ljma.jus.br  

TRÉU PRESO, 

apreço. 



- CERTIDÃO - 
	- PUBLICAÇÃO-D3E - 	 

-CERTIFICO  que esta data, PROCEDI o ENVIO da MATÉRIA ELETRÔNICA 

(INTIMACÀO DE ADVOGAD011--ao Diátrui\da Justiça Eletrônico,  para 
A 

INTIMACÃO  do advogado (Idseacusado, Dr
AN  

I LINCON LIMA OLIVEIRA-

OAB/MA 14.303, para .no, PRAZO DE ,0\\t  5 4cinco) dias, proceder à  

j•untada de novo atéistaOVI bot‘IçOinOkamento carcerário,  

emitida nela Un)tiad'éitioádlell Ressocialização de  
'7 /ti tree, 

Cururupu/ MA.;  do quelparaFonstartr ‘te tezps. 

Bacuri/MPO8dlinlio-dergil7. 

tÁ IR-HENRI _UE S3tRA\ÚJO 

.AiSecretárid Judicial  

Fórum Juiz Sebastião Leopoldo Mesquita Campos 
Rua Alearia. no 109.0  —Centro — Bacuri/MA. 



Comarca de BaAuri/MA 

Fls. 

Tribunal de de Justiça do Maranhão 
Diário da Justiça Eletrônico 

Processo n°. 688-31.2016.8.10.0071 
Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
Apenado: VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO" 
Advogado: Dr. LINCON LIMA SAMPAIO-OAB/MA 14.303 
1. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO APENADO - Dr. LINCON LIMA SAMPAIO-OAB/MA 14.303, para no PRAZO DE 05 (cinco) 
dias, proceder à juntada de novo atestado de bom comportamento carcerário, emitida pela Unidade Prisional de Ressocialização 
de Cururupu/MA, considerando ser este o local que o apenado permanece ergastulado desde a data de 03/04/2017. 

Bacuri (MA), 08 de maio de 2017. 

Fábio Henrique S. Araújo 
Assino de ordem do MM. Juiz, 

nos termos do art. 30, XXV, III, do Provimento n°. 001/2007/CGJ/MA 



- CERTIDÃO-JUNTADA - 
- PUBLICAÇÃO DM -  

- Aos 09 (nove) dias do mâs "de maio dá ,anó dois mil e dezessete 
"S 4.1‘. 	AI\ tf-r,‘- 

(2017), faço JUNTADA,os  autos INFORmAITOES da MATÉRIA  

A\1  \ 1 ii vi publicada do Diário da justiça El tronica-Edicão no.79/2017  

if   '.4c--1 nr-C1  ''jt  ? - cuja DISPONIBILIZAÇAO,  nes a, d a e a. PUBLICAÇA0 para a dia 
9/ AV 	t ile, ‘..1-  `‘, r•I 

10/05/2017;:  dxr.eque, (pata constar, lavro este termo. 
i,.. 	- 

Eu, 	çfrábiCHenriquee 5.—AraujoS- eèretá rio Ítflician ,d i g itei 

e assino. 

-ferj oré-terlade  e dou fe. 

E (21:1  ARAÚJO 
3 crcia

til 	M16FJ6.T  

Comarca de Baco ri/MÁ 

ns.  2-35  

   

ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 
SECRETARIA JUDICIAL 

   

Fórum Juiz Sebastião Leopoldo Mesquita Campos 
Rua Alegria, no. 109— Centro — Bacuri/MA. 

CEP. 65270-000-2(98)3392-1358 
Varal_bau@tjma.jus 



- Nesta data, faço JUNTADA  aos autos aos autos INFORMACÕES 
DA PUBLICAÇÃO;  que adiante se vê; do que para constar lavro este 
termo. 

acuri (MA), 09 de maio de 2017. 

S. ARAÚJO 
'ai 

A 

\ 



Comarca de Bacuri/MA 

Fls.  23 4(  

Tribunal de Justiça do Maranhão 
Diário da Justiça Eletrônico 

 

Processo n°. 688-31.2016.8.10.0071 
Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
Apenado: VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO" 
Advogado: Dr. LINCON LIMA SAMPAIO-OAB/MA 14.303 
1. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO APENADO - Dr. LINCON LIMA SAMPAIO-OAB/MA 14.303, para no PRAZO DE 05 (cinco) 
dias, proceder à juntada de novo atestado de bom comportamento carcerário, emitida pela Unidade Prisional de Ressocialização 
de Cururupu/MA, considerando ser este o local que o apenado permanece ergastulado desde a data de 03/04/2017. 

Bacuri (MA), 08 de maio de 2017. 

Fábio Henrique S. Araújo 
Assino de ordem do MM. Juiz, 

nos termos do art. 30, XXV, III, do Provimento n°. 001/2007/CGJ/MA 

Informações  de Publicação  

F922-017  09/05/2017 às 11:54  1070512-07171  



JUNTADA 
- Nesta data, faço JUNTADA aos autos o OFÍCIO No 266/2017-

CART/PRPHO/SEAP; que adiante se vêem; do que para constar lavro 
este termo. 

B. SA), 09 de maio de 2017. Nts  

NR * U ARAÚJO 
.N.  Judic I 



em: 

Boleto 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
PROTOCOLO DE ENTREGA - PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA 

N° Processo 688-31.2016.8.10.0071 1 6912016 

Comarca 	BACURI 

Competência 	Execução Criminal 

Classe CNJ 	
PROCESSO CRIMINAL 1 Execução Criminal 1 Execução da Pena 

Impresso e 9,52 .17de1ta4uu:NNRu 
Usu rio: 161166 

Processo Referência 

N° Petição 	 288036968 

Procedimento 
Vara 	 VARA ÚNICA 

Secretaria 	
SECRETARIA JUDICIAL DE VARA ÚNICA 

Oficial Justiça CLAUDINES DA PAZ CAMPOS SILVA 

Data/Hora 	09/05/2017 17:40:03 

Tipo Petição 	OFÍCIO 	
Valor (R$) 

Peticionário 	
PRESIDIO REGIONAL DE PINHEIRO-MA 

Qtde Does 	O 	 Volumes 1 	 Valor da Ação O 

Observação 
OFICIO No. 266/2017-CAT-PRPHO-5EAP, em resposta ao OFÍCIO No 4722017-SJB 

Resp: 161166 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
PROTOCOLO DE ENTREGA - PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA 

5 	' Processo 688-31.2016.8,10.0071 16912016 

-Comarca 	BACURI 

Competência 	Execução Criminal 

Classe CNJ 	
PROCESSO CRIMINAL 1 Execução Criminal 1 Execução da Pena 

Impresso em: 09/05/2017 17:40:04:160 
Usuário: 161166 

Processo Referência 

N° Petição 	 288036968 

Procedimento 
Vara 	 VARA ÚNICA 

Secretaria 	
SECRETARIA JUDICIAL DE VARA ÚNICA 

Oficial Justiça CLAUDINES DA PAZ CAMPOS SILVA 

Data/Hora 	09/05/2017 17:40:03 

Tipo Petição 	OFÍCIO 	
Valor (R$) 

 

Peticionário 	
PRESIDIO REGIONAL DE PINHEIRO-MA 

Qtde Docs 	O 	 Volumes 1 	 Valor da Ação O 

Observação 
OFICIO N°. 266/2017-CAT-PRPHO-SEAP, em resposta ao OFÍCIO N° 4722017-SJB 

Resp: 161166 

DER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 

K. tOTOCOLO DE ENTREGA - PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA 

N° Processo 688-31.2016.8.10.0071 16912016 

Comarca 	BACURI 

Competência 	Execução Criminal 

Classe CNJ 	
PROCESSO CRIMINAL I Execução Criminal I Execução da Pena 

em: 

Boleto 

11111111111111t1WRIO1111111111 

Impresso em: 09/05/2017 17:40:04:160 
Usuário: 161166 

Processo Referência 

N° Petição 	 288036968 

Procedimento 
Vara 	 VARA ÚNICA 

Secretaria 	
SECRETARIA JUDICIAL DE VARA ÚNICA 

Oficial Justiça CLAUDINES DA PAZ CAMPOS SILVA 

Data/Hora 	09/05/2017 17:40:03 

Tipo Petição 	OFICIO 	
Valor (R$) 

Peticionário 	
PRESIDIO REGIONAL DE PINHEIRO-MA 

Qtde Docs 	O 	 Volumes 1 	 Valor da Ação O 

Observação 
OFÍCIO N°. 266/2017-CAT-PRPHO-SEAP, em resposta ao OFÍCIO N° 4722017-SJB 

Resp: 161166 

em: 

Boleto 

11111111111111111111111,1111,111111111 



 

Comarca de Bacuri/MA 

Fls.  23,C  

ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
PENITENCIÁRIA REGIONAL DE PINHEIRO 

 

OFICIO N°. 266/2017 — CART/PRPHO/SEAP 

Pinheiro, 09 de maio de 2017. 

Ao Excelentíssimo 
THADEU DE MELO ALVES 
MM Juiz de Direito Titular da Vara da Comarca de Bacuri/MA 

Assunto: Motivo de transferência 

Ao cumprimenta-lo, frente requisição ao Oficio de N°. 472/2017 - SJB, 
informo a Vossa Senhoria que o reenducando VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, 
foi transferido desta unidade para a UPR de Cururupu por motivo de segurança 
devido os presos oriundos da Comarca de Cururupu/MA alegarem participar da 
facção PCC e os presos deste estabelecimento afirmarem ser da facção PCM. 

Houve rumores que os presos da facção PCM estavam planejando uni 
motim para tentar matar as presos da facção rival PCC. 

Comunicado a MM Tereza Cristina Franco Palhares Nina, Juíza de Direito 
da ta Vara da Comarca de Pinheiro sobre o acontecido que solicitou a SEAP e 
esta autorizou a transferência dos apenados. 

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para reiterar préstimos de 
estima e apreço. 

Respeitosamente, 

	

EVANDRO4 	 'MATOS 

	

Diretor de Segü 	itta•PR de Pinheiro 
Matri 71415272 

 

	  R11411 
MA 106, Km 20, Povoado São Luizinho da Chapada, Zona Rural. Pinheiro - MA. CEP: 65206000  

E•rnall: prpho@seae.ma.gov.br  1 vremr.spap.roargoy,P5 
Fone: (98) 99101-5131 I Ramal 2685-2689 

 

 



JUNTADA 
- Nesta data, faço JUNTADA aos autos O ATESTADO DE BOM 

COMPORTAMENTO CARCEFtARI, apresentado pelo Dr. LINCON 
LIMA SAMPAIO-OAB/MA 14.403-Advogado de defesa do apenado ; 
que adiante se vêem; do que para constar lavro este termo. 

uri ( ), 11 de maio de 2017. 

IQUE S. ARAÚJO 
'rio Judicial 



Impresso em: 11e050,17 2W1: 
basugno".761166 

Processo Referência 

N° Petição 288041863 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
PROTOCOLO DE ENTREGA - PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA 

N° Processo 688-31.2016.8.10.0071 16912016 

Comarca 	BACURI 
Competência 	Execução Criminal 
Classe CNJ 	PROCESSO CRIMINAL I Execução Criminal I Execução da Pena 

Procedimento 
Vara 	 VARA ÚNICA 
Secretaria 	SECRETARIA JUDICIAL DE VARA ÚNICA 
Oficial Justiça CLAUDINES DA PAZ CAMPOS SILVA 
Data/Hora 	11/05/2017 12:21:53 
Tipo Petição 	PETIÇÃO OUTRAS 	

Valor (R$) 	 em: 

Parle Autora 	VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, 
Qtde Does 	1 	 Volumes 1 	Valor da Açãc O 	Boleto 

Observação 
PROTOCOLIZADO PELO DR-LINCON LIMA SAMPAIO-14.403 	

11 Il In 11031121jilliifilii 1 III 11 Resp: 161166 

PODER II 1DICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 	
Impresso em: 11/05/2017 12:21:54:477 

Usuário: 161166 

-'..ocesso 688-31.2016.8.10.0071 / 6912016 

Járnarca 	BACURI 
Competência 	Execução Criminal 
Classe CNJ 	PROCESSO CRIMINAL I Execução Criminal 1 Execução da Pena 

Processo Referência 

N°  Petição 288041863 

Procedimento 
Vara 	 VARA UNICA 
Secretaria 	SECRETARIA JUDICIAL DE VARA ÚNICA 
Oficial Justiça CLAUDINES DA PAZ CAMPOS SILVA 
Data/Hora 	11/05/2017 12:21:53 
Tipo Petição 	PETIÇÃO OUTRAS 	 Valor (R$) 	 em: 

Parte Autora 	VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, 
Qtde Docs 	1 	 Volumes1 	 Valor da Açãc O 	Bole o 

Observação 
PROTOCOLIZADO PELO DR-LINCON LIMA SAMPAI0-14.403 	

ilill 11111 11101 g II iii111101 PE il Resp: 161166 

PROTOCOLO DE ENTREGA - PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA 

P( 	'R JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 	
Impresso em: 11/05/2017 12:21:54:477 

PlC. OCOLO DE ENTREGA - PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA 	
Usuário: 161166 

N° Processo 68831.2016.8.10.0071 / 6912016 

Comarca 	BACURI 
Competência 	Execução Criminal 
Classe CNJ 	PROCESSO CRIMINAL 1 Execução Criminal ¡Execução da Pena 

Processo Referência 

N° Petição 288041863 

Procedimento 
Vara 	 VARA ÚNICA 
Secretaria 	SECRETARIA JUDICIAL DE VARA ÚNICA 
Oficial Justiça CLAUDINES DA PAZ CAMPOS SILVA 

Data/Hora 	11/05/2017 12:21:53 
Tipo Petição 	PETIÇÃO OUTRAS 	 Valor (R$) 	 em: 

Parte Autora 	VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, 
Qtde Does 	1 	 Volumes 1 	 Valor da Açãc O 	Bole o 

Observação 
PROTOCOLIZADO PELO DR-LINCON LIMA SAMPAIO-14.403 

Resp: 161166 	
11 11 11101111011118111111117111 11 1 111 II 



Comarca de Bacuri/MA 

Fls.  23 ((,-/ 

   

LINCON L1114A SAMP.A10 
Advocacia 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE 

BACURI, ESTADO DO MARANHÃO. 

Processo no. 688-31.2016.8.10.0001 

VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, já devidamente qualificado nos autos do 

processo em epígrafe, vem, mui respeitosamente a presença de Vossa Excelência, por intermédio 

de seu procurador signatário, em cumprimento ao despacho de folhas exarado, requerer a juntada 

do ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO em anexo. 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Apicum-Açu/MA, 10 de maio de 2017. 

Lincon Lima,Sa  paio 
OAB/MA n°. 14.403 

Av, Prof. Carlos Cunha, s/n, Edifício Medico! Center Jaracaty, Andar L, Sala 1-8 
Bairro faracaty, CEP 65.076-820, São Luís/MA. E-mail: lInconlsampaio@hotmail.com  



Comarca de Bacuri/MA 

Fls.  733  

LINCON LIMA SAMPAIO 
Advocacia 

 

DOC. 1 

Av. Prof Carlos Cunha, s/n, Edifício Medical Center jaracaty, Andar L, Sala 1-8 
Bairro laracaty, CEP 65.076-820, São Luts/MA. E-mail: linconlsampaio@hotmaitcom  



,ingrommorbwrrirtnpos 
Direi 	a UPR-Cururupu 

Mat. 403766 

Rua Gervásio Santos, sln — Centro — CEP: 65.268-000 — Cururupu/MA 

 

Comarca de Bacon/MÁ 

Fls. 	  
ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE CURURUPU 

   

ATESTADO DE COMPORTAMENTO DO PRESO 

O Diretor-geral UPR.CURURUPU, no uso 
de suas atribuições legais, especialmente 
as conferidas pelo Decreto Estadual n°. 
31.356, de 20 de Novembro de 2015 etc. 

Certifico e dou fé que o reeducando VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, vulgo 

VAGÃO, filho de Maria Lerde -Costa Ferreira e Lauro Oliveira, nascido em 

24/12/1990, incluído nesta UPR.CURURUPU em 20/02/2016, Transferido para 

Regional de Pinheiro em 08/10/2016, que a transferência se deu, devido o mesmo 

está incitando aos demais internos, batendo grade e desobedecendo aos 

procedimentos que são adotados, e com retomo para esta Unidade Prisional, em 

06.04.2017, e que atualmente em tese possui BOM COMPORTAMENTO 

CARCERÁRIO,  nos termos do Artigo 76 do Decreto Estadual ri°. 31.356, de 20 de 

Novembro de 2015: 

Cururupu/MA, 11 de Maio de 2017. 



Assi atura Remetente 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 	 11/05/2017 

COMARCA DE BACURI 

Vara/ Setor: VARA ÚNICA! Secretaria Judicial da 1a Vaia 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE PROCESSOS 

Data: 11/05/2017 
Movimento: Autos entregues em carga ao Ministério Público. 

N° Único Processo 	 N°Antigo Tipo Participação Nome da Parte 

0000688-31.2016.8.10.0071 	6912016 

APENADO 	VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, 

Assinatura Destinatário 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 

COMARCA DE BACURI 
Vara / Setor: VARA ÚNICA! Secretaria Judicial da 12  Vara 

Comarcae Bac ri/MA 

Fls. 
16/05/2017 16t34:06  

PROTOCOLO DE DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS 

Data: 16/05/2017 
Movimento: Recebidos os autos de Ministério Público. 

N° Único Processo 	 N°Antigo Tipo Participação Nome da Parte 

0000688-31.2016.8.10.0071 	6912016 

APENADO 	 VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, 

 

Assinatura Destinatário Assinatu 	emeten e 



uri (MA), 16 e maio de 2017. 

ARAÚJO 

JUNTADA 
- Nesta data, faço JUNTADA  aos autos a MANIFESTAÇÃO 

MINISTERIAL; que adiante se vêem; do que para constar lavro este 
termo. 



1 

'ODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHAO 

Processo Referência 

N° Petição 

Impresso em 

288052928 

6/C 5/2017 16:3028.0 

tmlfflihitrilrlige01312806"A  

'ROTOCOLO DE ENTREGA - PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA 

NI° Processo 688-31.2016.8.10.0071 16912016 

.21  

Comarca 	BACURI 

Competência 	Execução Criminal 

Classe CNJ 	
PROCESSO CRIMINAL 1 Execução Criminal I Execução da Pena 

Procedimento 
VARA ÚNICA Vara 

Secretaria 	
SECRETARIA JUDICIAL DE VARA ÚNIC/ 

Oficial Justiça 	CLAUDINES DA PAZ CAMPOS SILVA 

Data/Hora 	 7 16:33:25 

Tipo Petição 	MANIFES 16/05/201TAÇÃO MINISTERIAL 	
DO MARANHÃOAçc 

Valor (R$) 	 em: 

Peticionário 	MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 

Qtde Does 	O 	 Volumes 1 	 Valor da ã O 	 Bole o 

Observação 
MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL 	

Mil 111111 11101101101111ikkgin 1 111111 11 
Resp: 012006 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
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MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BACURI 

Praça Bacuri, s/n°, Centro, Bacuri-MA, CEP 65270-000, Fone (98) 3392-1532 

   

PROCESSO: 688-31.2016.8.10.0071 (6912016) 
REQUERENTE: VAGNER FERREIRA OLVEIRA, conhecido por "VAGÃO" 
PEDIDO DE SERVIÇO EXTERNO 

MANIFESTACÃO MINISTERIAL 

MM. Juiz, 

Trata-se de pedido de progressão para o regime aberto formulado pelo 

apenado Vagner Ferreira Oliveira, conhecido por.  "Vagão", em razão de contrato de 

trabalho proposto pela empresa privada D&M pomÉRao E SERVIÇO LTDA-ME. 

Compulsando os autos, verifica-se na sentença de fls. 123/134, exarada em 

16/03/2016, que o apenado foi condenado a urna pena privativa de liberdade de 07 

(sete) anos e três (três) meses, a ser cuniprida em regime inicialmente semiaberto, pela 

prática dos crimes previstos nos artigos 121, §1° c/c art. 121, inciso IV c/c 129, caput, 

c/c 129 c/c art. 61, inciso II, "a" e "c", todos do Código Penal, estando o requerente 

preso desde 19/09/2015. 

É sabido que, para a concessão do benefício da progressão de regiine, se exige 

em regra, o cumprimento de pelo menos 1/6 (um sexto) da pena imposta no regime anterior 

e bom comportamento carcerário, segundo o art. 112 da Lei 7210/84 —Lei de Execuções 

Penais. 

Outrossim, para o ingresso para o regime aberto, é necessário que o apenado 

esteja trabalhando ou comprove a possibilidade de fazê-lo de imediato, conforme 'preceitua 

o art. 114 incisos lei! da Lei 712/84. 

Devidamente intimado pararn apresentar atestado de bom comportamento 

oriundo da UPCR de Cururupu/MA, o apenado acostou aos autos o referido atestado às fls. 

240, satisfazendo dessa maneira o requisito para a autorização de progressão de regime. 

"2017— O-Ministério Público e o cidadão no combate à corrupção." 
Rodrigo Alves Cantanhede 

Pr inalar de Jusiiça 



MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BACURI 

Praça Bacuri, sirf, Centro, Bacuri-MA, CEP 65270-000, Fone (98) 3j92-1532 

Ademais, às fls. 236, fora informado que a recondução do apenado para .a 

UPCR de Cururupu/Ma se deu por motivo de segurança, vez que houve rumores de 

supostos conflitos entre facções rivais. 

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual, com fulcro no Artigo 112 

da Lei de Execução Penal, opi\na pelo DEFERIMENTO do pedido de Progressão de 

Regime em favor de Vagner Ferreira Oliveira. 

Bacuri — MA, 15 de maio de 2017. 

R6Cgo Alves Cantanhede 
Promotor de Justiça 

"2017 — O Ministério Público e o cidadão no combate à corrupção." 
Rodrigo Alves Cantanhede 

e 	 Promotor dc Jusiiça 



CONCLUSÃO 
- Nesta data, faço conclusos os ,presentes autos ao M.M. 

Juiz de Direito Titular desta Comarca,  Dr. THADEU DE 
MELO ALVES.  do que, para constar, lavro este termo. 

Bacu MA) 16 de mai e 2017. 

RECEBIMENTO 
- CERTIFICO que nesta data RECEBI os autos que se 

encontravam conclusos ao MM. Juiz de Direito Titular desta 

Comarca, com a DECISÃO - digitada em 05 (cinco') 

laudas,. a qual faço JUNTADA adiante,  do que para 

constar, lavro este termo. 

(M A,.1 de maio de 2017. 

FtIQUE S. ARA1.130 • 

'rio Judicial 

Fórum Juiz Sebastiao Leopoldo Mesquita Campos 
Rua Alegria, no. 109— Centro — Bacuri/MA. 

CEP: 65270-DOO 
2(98)3392-1358 • 

Vara1_bau@tjma.jus.br  
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ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 

PROCESSO No. 688-31.2016.8.10.0071 (6912016) — Themis PG 

CLASSE: EXECUÇÃO DA PENA 

APENADO: VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO". 

DECISÃO 

Trata-se de Processo de Execução Penal em que consta como apenado 

VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO", devidamente qualificado 

nos autos. 

O apenado foi condenado à pena definitiva de 07 (sete) anos e 03 (três) 

meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do 

crime previsto no art. 121, § 1°, c/c § 20, inciso IV, art. 129, caput e art. 129, c/c art. 61, 

inciso II, alíneas "a" e "e", todos do Código Penal Brasileiro, estando preso desde a data 

de 19.09.2015. 

Às fls. 205/209 consta pedido de progressão de regime do semiaberto 

para o aberto, e às fls. 211/221, pedido de autorização de trabalho externo, juntando-se 

os documentos de fls. 222/225. 

Manifestação Ministerial às fls. 228/228-v. 

Despacho à fl. 230. 

Juntada de certidão de bom comportamento carcerário da UPR de 

Cururupu (fl. 240). 

Nova manifestação Ministerial às fls. 243/244, pelo deferimento do 

pedido de progressão de regime do apenado, diante do preenchimento dos requisitos 

objetivos e subjaivos. 

Vieram os autos conclusos. 

É o relatório. Decido. 

DA PROGRESSÃO DE REGIME 

Compulsando os autos, observa-se que o apenado foi condenado pela 

prática do crime de Roubo Majorado, à pena definitiva de 07 (sete) anos e 03 (três) meses 

de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. 

Tha 	u de Melo Alves 
iz de Direito 



Th Melo Alves 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 

Entre a data de sua prisão, 19.09.2015 e a presente data, o 

apenado já cumpriu o total de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias, 

tempo suficiente para a progressão de regime ora pleiteada.  

O presente caso é pautado pela Lei de Execução Penal, mais 

precisamente nos seguintes artigos: 

. "Art. 112. A pena _privativa de liberdade  será executada em 
forma  progressisia'com'a transferência para regime menos 
ri_gproso,.  a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver 
cumprido ao menos um sexto  da pena no regime anterior e 
ostentar . bom compOrtamento carcerário,  comprovado peld 
diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a 
progressão." 

Nesse contexto, infere-se que o ?penado demonstrou que cumpriu com 

requisito objetiVo, tendo em vista que já cumpriu mais de 1/6 do total da pena, no caso, 

estabelecido em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 14 (catorze) dias. 

No entanto, para a efetiva materialização da progressão para o regime , 

aberto, considerando as peculiaridades deste regime, faz-se necessária a demonstração 

dos requisitos dos arts: 113, 114 e 115 da trEPi, cuja análise se afigura viável, ante a 

documentação apresentada nos autos. 

Ia cas'u, quanto ao requisito do art. 114, inciso I,,cla LEP, resta satisfeito, 

eis que nos autos consta proposta de 'trabalho externo, inferindo-se que está interessado 

em satisfazer os propósitos da execução criminal, conforme documento de fl. 225. 

Quanto aos antecedentes (art. 114, inciso II, da LEP), vislumbro dos 

autos que não existem registros desabonadores, tendo demonstrado durante o período em 

que já permaneceu recolhido, senSo de responsabilidade e disciplina, afigurando-se 

compatível com a concessão cio benefício. 

Consta, ainda, dos autos que o apenado durante todo este tempo 

ostentou boa conduta carcerária, não causando quaisquer embaraços à execução de sua 

pena, conforme certidão de comportamento de fi. 240. 

I  Art. 113 - O in_gtesso  do condenado em regime aberto  supõe a aceitação de seu PROGRAMA e das CONDICOES IMPOSTAS 
PELO JUIZ.  

Art. 114- Soments_poderá ingressar no  regime aberto o condenado que: - 
I - estiver trabalhando ou coniprovar a_possibilidade de fazê-lo imediatamente; 
II - apresentar, pelos seus ANTECEDENTES  'outpelWreSidtado dos exames a'grftflbmetido  fundad.jgdícios  de que irá 
ajustar-se,  com autodisciplina e senso de responsabilidade no nevo regime. 
Parágrafo único - Poderão ser dispensadas do ti-atulho - as pessoas referidas no Art. 117 desta Lei. 
Art. 115 - O juiz poderá estabelecer  condições eSpeciais_para a concessão de regime  abert das seguintes  
condições gerais e obrigatórias: 
1- permanecer no local que for designado, durante btepPLsci e nos dias de folga; 
11 j sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados;, • • - 
1/I - não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização Judicial; 
IV - comparecer a juizo, para informar e justificar as suas atividades, quando for determinado. 

ir de Direito 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

CÓMARCAI DÉ BACURI 
40,  '• 

Importante registrar que o presente benefício afigura-se como um 

instrumento que resgata a dignidade do apenado enquanto pessoa humana (art. 10, inciso 

III, da CF/88), servindo como mecanismo para sua ressocialização, proporcionando 

condições para sua harmônica integração social (art. 10  da LEP), estando em consonância 

com o atual Programa Institucional do Conselho Nacional de Justiça, que lançou 

nacionalmente a Campanha "Começar de Novo". 

É cediço que a finalidade maior da lei de execução penal é a 

ressocialização do apenado, seja no âmbito social, cultural e no mercado de trabalho. 

Este, sem dúvida, pode ser considerado a principal dificuldade na 

integração dos condenados à sociedade, dada a escassez na oferta de trabalho e o 

preconceito que existe em relação àqueles que foram condenados criminalmente. 

Acrescente-se, outrossim, que o exercício de atividade laborativa pelo 

apenado é inerente ao regime aberto, conforme se infere do art. 114, inciso I, da LEP e 

art. 36, § 10  do CPB2, sendo esta oportunidade para se fazer materializar os objetivos da 

pena. Entender de modo contrário significaria afrontar diretamente as políticas criminais 

existentes. 

Por fim, considerando que inexiste nesta Comarca Casa de Albergado 

para o recolhimento noturno do apenado, vislumbro a possibilidade de lhe ser autorizado o 

recolhimento domiciliar, em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça3, razão pela qual deixo de estabelecer a condição do art. 115, inciso I, 

da LEP, devendo o requerente recolher-se a sua residência no repouso noturno (horário 

compreendido entre as 19:00 hs às 06:00 hs) e nos dias de folga. 

Por fim, quando a realização do exame psicossocial, não vislumbro 

excepcionalidade a justificar sua realização, eis que comprovada a satisfação do requisito 

subjetivo, com base na conduta carcerária regular, na linha dos precedentes do STr. 

Art..36, § 	0 condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, fre  dentar curso ou exercer outra 

anvidade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. (Redação dada Dela Lei no 7.209 de 11.7.1984) 

3  HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE BENEFICIADO COMO REGIME PRISIONAL ABERTO.•INEXISTÊNCIA DE CASA DO 

ALBERGADO NA COMARCA. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 
Se o paciente foi beneficiado com a progressão ao regime prisional aberto e não existe varra em estabelecimento adequado 

ou casa do albergado é possível a concessão dos beneficios da prisão domiciliar, ate o seu suitimento. • 
Ordem concedida, para outorgar ao paciente o beneficio de aguardar, em prisão domiciliar, vag em estabelecimento próprio ao 

cumprimento da pena em regime aberto. (HC 158.783/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA 
TURMA, julgado em 31/08/2010, DJe 20/09/2010) 

4  PENAL - HABEAS CORPUS -, EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME - EXAME CRIMINOU/GIGO - EXCE 	 E - DISPENSA PELO 

MAGISTRADO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA DO TRIBUNAL - ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELEI ER A 	DE PRIMEIRO GRAU 
POSSIBILITANDO O RETORNO AO REGIME INTERMEDIÁRIO.  
1- Atualmente, para fim de progressão de regime, é dispensável o exame criminológico, dede que 	z não o entenda 

necessário, no Caso concreto. 
2- Para que o exame criminológico sela exiaido, é necessária a existência de fundamentação válida, base concretos e não na 

reiteração de crimes ocorrida anteriormente à própria prisão.  
3- Ordem concedida para restabelecer a decisão de primeiro grau e permitir ao paciente o retorno ao eg 
Rel. Ministra JANESILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO 11/MG), SEXTA TURMA, julgado em 15 	 02/06/2008) 

3 	
Th u de Melo Alves 

uiz de Direito 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 

DIANTE DO EXPOSTO, com suporte nos art. 112 da Lei de Execuções 

Penais, com base na fundamentação supra, e de acordo como parecer Ministerial, 

DEFIRO a PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO a VAGNER FERREIRA 

OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO".  

Por não haver no local de cumprimento da pena estabelecimento próprio 

para o cumprimento da pena no regime ora imposto, por entender caracterizar 

constrangimento ilegal a submissão do apenado a regime mais rigoroso do que o 

estabelecido, CONCEDO AO APENADO O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME 

DOMICILIAR, observadas as condições impostas nesta decisão, nos termos do 

Info 825 do STF (Plenário. RE 641320/RS Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 

11.05.2016): 

I — fazer uso de monitoração eletrônica (tornozeleira); 

II - Informar o endereço atualizado da sua residência; 

III - Comparecer mensalmente (até o dia 10) ao Fórum 

para justificar suas atividades; 

IV — permanecer na sua residência, durante o repouso 

noturno todos os dias da semana, de 19h às 6h da 

manhã, salvo o período necessário para o 

desenvolvimento de estudo ou de trabalho lícito, que fica 

desde já autorizado por este juízo; 

V — RECOLHER-SE em sua residência particular aos  

sábados, domingos e feriados, ficando terminantemente 

proibida de ausentar-se da sua residência durante estes 

intervalos. 

VI— não se envolver em prática ilícita, nem praticar ato 

que constitua falta grave; 

VII — Não se ausentar desta Comarca sem autorização 

judicial, bem como não mudar de residência sem 

comunicação a este juízo; 

VIII — Não frequentar casas de bebidas, jogos, boates, 

danceterias ou estabelecimentos congêne s exceto o 

seu local de trabalho; e 

IX — Não portar qualquer tipo de arma. 

4 elo Alves 
reit° 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 

Ressalto que as condições estabelecidas poderão ser modificadas, de 

ofício, a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do apenado, 

desde que as circunstâncias assim o recomendem. 

Advirta-se o apenado que, em caso de descumprimento das 

Condições ou se frustrar os fins da execução da pena ou se praticar fato 

definido como crime doloso, será revogado o beneficio e imposta à regressão de 

regime, com a expedição de Mandado de Prisão.  

O cumprimento do regime aberto em prisão domiciliar perdurará até que 

seja instalada Casa de Albergado ou estabelecimento congênere na Comarca. 

Oficie-se a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária — SEJAP, 

direcionado à Coordenação Estadual de Monitoramento Eletrônico de Presos — CEMEP, 

para a adoção dos procedimentos de instalação da tornozeleira eletrônica no apenado. 

Intime-se o apenado pessoalmente e seu advogado, via D3e. 

Encaminhe-se cópia integral desta decisão ao responsável pela custódia 

do apenado, para as devidas providências._ 

Cientifique-se o Ministério Público. 

Oficie-se à Empresa D & M COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME,  

CNP] N° 11033910001107, solicitando que encaminhe, mensalmente, até o dia  

10 de cada mês, relatório da frequência do apenado no referido trabalho.  

As instituições acima indicadas deverão informar, a qualquer tempo, a 

ausência ou falta disciplinar do apenado. 

A presente decisão já serve como Mandado de Intimação e  

Alvará de para cumprimento da prisão domiciliar.  

Deve a Secretaria expedir o atestado de pena a cumprir.  

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. 

Bacuri/MA,31_de-ma10-d
I

92 17 

'Thadeu de Melo Alves 
Juiz de Direito Titular da Comarca de Bacuri/MA 

Thadeu de Melo Alves 
Juiz de Direito 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DC 	&NHÃO 	
01/06/2017 19:26:28 

COMARCA DE BACURI 	
Página 1 

Setor Origem: 	Secretaria Judicial da 18  Vara 

Oficial Destino: CLAUDINES DA PAZ CAMPOS SILVA 

PROTOCOLO ELETRÔNICO 

Mandado n° Processo n° Grupo Documento Oficial de justiça Prazo 

6618894 0000688-31.2016.8.10.0071 ALVARÁ DECISÃO SERVINDO COMO ALVARÁ DE CLAUDINES DA PAZ CAMPOS SILVA O 
6912016 

Usuario: 161166 M:4398 

6618896 0000688-31.2016.8.10.0071 ALVARÁ DECISÃO SERVINDO COMO ALVARÁ DE CLAUDINES DA PAZ CAMPOS SILVA 0 
6912016 

Usuario: 161166 Id:4398 

6618906 0000688-31.2016.8.10.0071 OFÍCIO OFÍCIO ENCAMINHANDO GUIA DE CLAUDINES DA PAZ CAMPOS SILVA o 
6912016 

Usuario: 161166 Id:4398 

Total 	3 

Forum Sebastião Leopoldo Mesquita de Campos 

Rua da Alegria, 109, Centro 



- JUNTADA - 
- Nesta data, faço JUNTADA  aos autos DECISÃO servindo como 
ALVARÁ DE SOLTURA, TERMO DE COMPROMISSO E 
MANDADO DE INTIMAÇÃO cumprido COM FINALIDADE 
PARCIALMENTE ATINGIDA;  do que, para constar, lavro este 
termo. 

Bacuri (MA),26 de junho de 2017. 



de Melo Alves 
de Direito 
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PROCESSO No. 688-31.2016.8.10.0071 (6912016) — Themis PC 

CLASSE: EXECUÇÃO DA PENA 

APENADO: VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO". ft, 
DECISÃO 

Trata-se de Processo de Execução Penal em que consta como apenado 

VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO", devidamente qualificado 

nos autos. 

O apenado foi condenado à pena definitiva de 07 .(sete) anos e 03 (três) 

meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente 'semiaberto, pela prática do 

crime previsto no art. 121, 5 1°, c/c § 2°, inciso IV, art. 129, caput e art. 129, c/c art. 61, 

inciso II, alíneas "a" e "e", todos do Código Penal Brasileiro, estando preso desde a data 

de 19.09.2015. 

Às fls. 205/209 consta pedido de progressão de regime do semiaberto 

para o aberto, e às fls. 211/221, pedido de autorização de trabalho externo, juntando-se 

os documentos de fls. 222/225. 

Manifestação Ministerial às fls. 228/228-v. 

Despacho à fl. 230. 

Juntada de certidão de bom comportamento carcerário da UPR de 

Cururupu (fl. 240). 

Nova manifestação Ministerial às fls. 243/244, pelo deferimento do 

pedido de progressão de regime do apenado, diante do preenchimento dos requisitos 

objetivos e subjetivos. 

Vieram os autos conclusos. 

É o relatório. Decido. 

DA PROGRESSAO DE REGIME 

Compulsando os autos, observa-se que o apenado foi condenado pela 

prática do crime de Roubo Majorado, à pena definitiva de 07 (sete) anos e 03 (três) meses 

de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 

Entre a data de sua prisão, 19.09.2015 e a presente data, o 

apenado já cumpriu o total de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias, 

tempo suficiente para a progressão de regime ora pleiteada.  

O presente caso é pautado pela Lei de Execução Penal, mais 

precisamente nos seguintes artigos: 

. "Art. 112. A pena_privativa de liberdade  será executada em 
forma  progressiva com a transferência para regime menos 
rigoroso,  a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver 

cumprido  ao menos um sexto  da pena no regime anterior  e 

ostentar bom comportamento carcerário,  comprovado pelo 
diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a 

progressão." 

Nesse contexto, infere-se que o apenado demonstrou que cumpriu com 

o requisito objetivo, tendo em vista que já cumpriu mais de 1/6 do total da pena, no caso, 

estabelecido em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 14 (catorze) dias. 

No entanto, para a efetiva materialização da progressão para o regime 

aberto, considerando as peculiaridades deste regime, faz-se necessária a demonstração 

dos requisitos dos arts. 113, 114 e 115 da LEP', cuja análise se afigura viável, ante a 

documentação apresentada nos autos. 

casu, quanto a6 requisito do art. 114, inciso Lida LEP, resta satisfeito, 

eis que nos autos corista proposta de trabalho externo, inferindo-se que está interessado 

em satisfazer os propósitos da execução criminal, conforme documento de fl. 225. 

Quanto aos antecedentes (art. 114, inciso II, da LEP), vislumbro dos 

autos que não existem registros desabonadores; tendo demonstrado durante o período em 

que já permaneceu recolhido, • senso -  de responsabilidade e disciplina, afigurando-se 

compatível com a concessão do benefício. 

Consta, ainda, dos autos que o apenado durante todo este tempo 

ostentou boa conduta carcerária, não causando quaisquer embaraços à execução de sua 

pena, conforme certidão de comportamento de fl. 240. 

I 
 Art. 113 - O Mgresso  do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu PROGRAMA e das CONDIÇÕES IMPOSTAS 

PELO JUIZ. 

Art. 1.14 - So_n_ient~fera in,glusar notegjine aberto o condenado que: 
I - estiver trabalhando ou c:provar a possibilidade de fazê-lo imediatamente; 
II - apresentar, pelos seus ANTECEDENTES ou pelo resultado dos exames a que foi submetido fundada. indicios de • ue irá 

ajustar-Se, com autodisciplina e senso de responsabilidade ao novo regime. 
Parágrafo único - Poderão ser dispensadas do trabalho as pessoas referidas no Art. 117 desta Lei. 

Art. 115 - 	 e juiz poderá stabelecer 	çfi Oe~ciais_para  a concessão de reg ne abert 	preju o das ,siguintes 

cagerais e obrigatórias: 
I - permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga; 
II - sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados; 
II! - não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial; 
IV - comparecer a juizo, para informar e justificar as suas atividades, quando for determinado. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
' PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 

Importante registrar que o presente benefício afigura-se como um 

instrumento que resgata a dignidade do apenado enquanto pessoa humana (art. 1°, inciso 

III, da CF/88), servindo como mecanismo para sua ressocialização, 'proporcionando 

condições para sua harmônica integração social (art. 1° da LEP), estando em consonância 

com o atual Programa Institucional do Conselho Nacional de Justiça, que lançou 

nacionalmente a Campanha "Começar de Novo". 

É cediço que a finalidade maior da lei de execução penal é a 

ressocialização do apenado, seja no âmbito social, cultural e no mercado de trabalho. 

Este, sem dúvida, pode ser considerado a principal dificuldade na 

integração dos condenados à sociedade, dada a escassez na oferta de trabalho e o 

preconceito que existe em relação àqueles que foram condenados criminalmente. 

Acrescente-se, outrossim, que o exercício de atividade laborativa pelo 

apenado é inerente ao regime aberto, conforme se infere do art. 114, inciso I, da LEP e 

art. 36, § 10 do CPEV, sendo esta oportunidade para se fazer materializar os objetivos da 

pena. Entender de modo contrário significaria afrontar diretamente as políticas criminais 

existentes. 

Por fim, considerando que inexiste nesta Comarca Casa de Albergado 

para o recolhimento noturno do apenado, vislumbro a possibilidade de lhe ser autorizado o 

recolhimento domiciliar, em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça', razão pela qual deixo de estabelecer a condição do art. 115, inciso I, 

da LEP, devendo o requerente recolher-se a sua residência no repouso noturno (horário 

compreendido entre as 19:00 hs às 06:00 hs) e nos dias de folga. 

Por fim, quando a realização do exame psicossocial, não vislumbro 

excepcionalidade a justificar sua realização, eis que comprovada a satisfação do requisito 

subjetivo, com base na conduta carcerária regular, na linha dos precedentes do ST.r. 

2  Art. 36, § 1° - O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância  trabalhar,  freqüentar curso  ou exercer outra 
atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. (Redação dada pela Lei no 7.209 de 11.7.1984) 
3  HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE BENEFICIADO COM O REGIME PRISIONAL ABERTO. INEXISTÊNCIA DE CASA DO 
ALBERGADO NA COMARCA. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE.  ORDEM CONCEDIDA. 

Se o paciente foi beneficiado com a progressão ao regime prisional aberto e não existe vaga em estabelecimento adequado 
ou casa do albergado, é possível a concessão dos beneficias da prisão domiciliar até o seu surgimento. 

Ordem concedida, para outorgar ao paciente o benefício de aguardar, em prisão domiciliar, vaga em estabelecimento próprio ao 
cumprimento da pena em regime aberto. (HC 158.783/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO T3/SP), SEXTA 
TURMA, julgado em 31/08/2010, Dle 20/09/2010) 

4  PENAL - HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME - EXAME CRIMINOLOGICO - EXCE 	 DISPENSA PELO 
MAGISTRADO  - AUSBNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA DO TRIBUNAL - ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELE 	 DE PRIMEIRO GRAU 
POSSIBILITANDO O RETORNO AO REGIME INTERMEDIÁRIO. 
1-Atualmente, para fim de progressão de regime, é dispensável o exame criminológico  d 	 não o entenda  
necessário, no caso concreto.  

Para •u o ex me criminal:e ico sea exiii• • é necessária a existência de fundamenta ão válida  basca concretos e não na 
 

reiteração de crimes ocorrida anteriormente à própria prisão. 
Ordem concedida para restabelecer a decisão de primeiro grau e permitir ao paciente o retorno ao reg 	 ro. 

Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO 73/MG), SEXTA TURMA, julgado em 15 	 02/06/2008) 
Th 	eu de Melo Alves 

ir de Direito 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 

DIANTE DO EXPOSTO, com suporte nos art. 112 da Lei de Execuções 

Penais, com base na fundamentação supra, e de acordo como parecer Ministerial, 

DEFIRO a PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO a VAGNER FERREIRA 

OLIVEIRA, conhecido por "VAGÃO".  

Por não haver no local de cumprimento da pena estabelecimento próprio 

para o cumprimento da pena no regime ora imposto, por entender caracterizar 

constrangimento ilegal a submissão do apenado a regime mais rigoroso do que o 

estabelecido, CONCEDO AO.  APENADO O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME 

DOMICILIAR, observadas as condições impostas nesta decisão, nos termos do 

Info 825 do STF (Plenário. RE 641320/RS Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 

11.05.2016): 

I — fazer uso de monitoração eletrônica (tornozeleira); 

II - Informar o endereço atualizado da sua residência; 

III - Comparecer mensalmente (até o dia 10) ao Fórum 

para justificar suas atividades; 

IV — permanecer na sua residência, durante o repouso 

noturno todos os dias da semana, de 19h às 6h da 

manhã, salvo o período necessário para o 

desenvolvimento de estudo ou de trabalho lícito, que fica 

desde já autorizado por este juízo; 

V — RECOLHER-SE em sua residência particular aos  

sábados, domingos e feriados, ficando terminantemente 

proibida de ausentar-se da sua residência durante estes 

intervalos. 

VI— não se envolver em prática ilícita, nem praticar ato 

que constitua falta grave; 

VII — Não se ausentar desta Comarca sem autorização 

judicial, bem como não mudar de residência sem 

comunicação a este juízo; 

VIII — Não frequentar casas de bebidas, jogos, boates, 

danceterias ou estabelecimentos congêne s, exceto o 

seu local de trabalho; e 

IX — Não portar qualquer tipo de arma. 

4 elo Alves 
reito 



ESTADb DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 

Ressalto que as condições estabelecidas poderão ser modificadas, de 

ofício, a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do apenado, 

desde que as circunstâncias assim o recomendem. 

Advirta-se o apenado que, em caso de descumprimento das 

condições ou se frustrar os fins da execução da pena ou se praticar fato  

definido como crime doloso, será revogado o beneficio e imposta à regressão de 

regime, com a expedição de Mandado de Prisão.  

O cumprimento do regime aberto em prisão domiciliar perdurará até que 

seja instalada Casa de Albergado ou estabelecimento congênere na Comarca. 

Oficie-se a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária — SEJAP, 

direcionado à Coordenação Estadual de Monitoramento Eletrônico de Presos — CEMEP, 

para a adoção dos procedimentos de instalação da tornozeleira eletrônica no apenado. 

Intime-se o apenado pessoalmente e seu advogado, via Me. 

Encaminhe-se cópia integral desta decisão ao responsável pela custódia 

do apenado, para as devidas providências._ 

Cientifique-se o Ministério Público. 

Oficie-se à Empresa D & M COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME,  

CNPJ N° 11033910001107, solicitando Que encaminhe, mensalmente, até o dia  

10 de cada mês, relatório da frequência do apenado no referido trabalho.  

As instituições acima indicadas deverão informar, a qualquer tempo, a 

ausência ou falta disciplinar do apenado. 

A presente decisão já serve como Mandado de Intimação e 

Alvará de para cumprimento da prisão domiciliar.  

Deve a Secretaria expedir o atestado de pena a cumprir.  

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. 

Bacuri/MA 

Thadeu de Melo Alves 
Juiz de Direito Titular da Comarca de Bacuri/MA 
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O referido é verdade e dou fé. 
acuri (MA), 01 de junho de 2017. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 

A via original deste documento contém SELO DE FISCALIZACÃO  — 
ato- GRATUITO no.  000000140718 expedido por esta unidade 
judiciária. 

ut,(109)tha Jia todo d  
UNIDADE PRISIONAL DE CURURUPU/MA 

CERTIDÃO 

Certifico que, em cumprimento à Decisão servindo como Mandado de 

Intimação e Alvará para cumprimento de Prisão Domiciliar retro, dirigi-me no 

dia 05/06/2017 à UPR — Unidade Prisional de Rccsocialização da cidade de 

Cururupu/MA onde procedi a INTIMAÇÃO de WAGNER OLIVEIRA FERREIRA, 

lendo para ele o inteiro teor do mandado, cientificando-o das condições 

impostas, sob pena de revogação do beneficio. Na oportunidade, entreguei uma 

via ao apenado e outra deixei na Unidade Prisional, recebida pela Agente Mahara 

conforme assinaturas ao pé do mandado. 

O referido é verdade e DOU ,FÉ. 

Bacuri (MA), 26 de junho de 2017. 
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Fórum Juiz Sebastião Leopoldo Mesquita Campos 
Rua Alegria, no. 109,0  — Centro — Bacuri/MA. 

CEP. 65275-000-2(98)3392-1358- Varal_bau@tjma 



acuri (MA 3 	agosto de 2017. 

- JUNTADA - 
- Nesta data, faço JUNTADA aos autos OFÍCIO No. 5762017-SJB 
cumprido COM FINALIDADE PARCIALMENTE ATINGIDA;  do 
que, para constar, lavro este termo. 



Ofício no. 576/2017-S3B. 
A Sua Senhoria o Senhor 

DOUGLAS FERNANDO SILVA 

ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 
SECRETARIA JUDICIAL 

rBacuri/MA, 01 de junho de 2017. 
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1 A 	\ 1 1 
desta Comarca de .Bacuri/MA,_Dr.  Thadeu de Melo Alves,  para CONHECIMENTO e 

	

_ L ,' 	 I 
CIÊNCIA IN 	IMO.iVossa  SenhonCdo inteiro teor da sentença proferida nos autos da 

—i,  , 1! 
ação supramenCionada, a qual defere o PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO  em favor do 

	

i: I 	,-, 

	

1 	 t ri 
Apenado VAGNER FERREIRA-a:14-1RA, conhecido por "VAGAO" devendo Vossa 

__T-N Ni\ ‘ 	„--',.\ ; X 	 / iii 
Senhoria      ENCAMINHAR  Neste ju ,izo mensalmente, até o dia 10 de cada más,  relatório 

das fune 
/'  %---r 

discriminativo,claS\ atiVidades, descrevencl,ntureza 	ços desemr)enhadas (.5„.„,„. . 	.........„, \\\ s„ 	\, 1......- 	I 

pelo apenado, respectiva carga horária semanal e mensal, türno de-exPediente,  se a 

atividade e interna ou eicterna_ao estabelecimento. 
. ( 	1. r -_ k t ,-, es- N n r i 0.5 f t1 /4  r..,:...../r-----1--N, 

"---e----- - '' 	----------„, 
e 	

-----.---, - ' --7--2C-.. -~r"-- 
r 	Ficando ainda-na oporturiidanv rtidOue deverá prestar as informações 

solicitadas • • .e 	•e 	e z 	e c ", e te ses.be .'ênc" 

'Representante legal-D & M COMÉRCIO e SERVIÇO LTDA 

,END: Rua da Amizada, no. 01, bairro Nambil. 
i 
1BACURI/MA. 	CEP: 65.275-000 

Ref: 

ç
,
ã 	

r r-----------t
ç Processo no. 688-31.2016 .10.ip71 e(rHEMISCG) \i,,-CO 

 
PIA 

Ação de Exe
„

qpenal 
 

- fr  /----, V  
Sentenciadb: VAGNÉR:FERREIRA, OL • EIRk-cionhecido por,,VAGAO". 
Assunto: Ciência DECISÃO TRABALHO EXTERNO. -"ri \ 

;I ç'"----"'-/ -E-4 	i 	- — N. 	\ • 
IluStrissinno Senhor; 	 

. ! 	/ 
Pelá:pres

i/e
enterde  ordem-do Excelentíssimo Senhor. Júiz de Direito Titular 

Ao ens o, renovo a Vos 

 

horia protestos de estima elevado apreço. - 

 

Aten te, 

ENR 

 

COO 

   

• 

    

r • ri I • a 
6 r• T MA 

Fórum Juiz Seba ao le 	Mesqui NCampos 
Rua Alegria, no e 9,0  - el-gt O— Bacun A. 

CEP. 65275-000-2(98)5392-1358 
Varal bauntima.ius.br  

1000 7. 



Eva 

CERTIDÃO 

Certifico que dei cumprimento ao Oficio n° 576/2017-SJB, 

destinado ao Sr. DOUGLAS FERNAld0 SILVA, Representante legal da 

Émpresa D&M COMÉRCIO e SERVIÇO LTDA, a quem entreguei uma via do 

Oficio com cópia do Relatório a ser preenchido pelas atividades 

desempenhadas pelo apenado, conforme assinai0ra ao pé do Ofício. 

O referido é verdade e DOU FÉ. 

Bacuri (MA), 31 de agosto de 2017. 

Clatiefinês da 
Oliciala 	iça 

Mat. 106831 



DATA DE COMPARECIMENTO: fl /SETEMBRO/2017 
ENDEREÇO: (  D<  ) SEM ALTERAÇÃO ( 	) OUTRO: 	  
PROFISSÃO: (  DC  ) SEM ALTERAÇÃO ( 	) OUTRO: 	  
ASSINATURA: 0,9/1/612 rota, o  tn-iip~  
VISTO SECRETARIO JUDICIAL: 	  
OBSERVAÇÃO: 	  

DATA DE COMPARECIMENTO:  3D /JULHO DE 2017 

PROFISSÃO: Pescador 
ASSINATURA:  \ 	 t,L&tt OtI lá  blia/ 
VISTO SECRETÁRIO JU IAL: 
OBSERVAÇÃO: 	  

DATA DE COMPARECIMENTO: /O /AGOSTO/2017 
ENDEREÇO: ( 	) SEM ALTERAÇÃO ( 	) OUTRO: 	  
PROFISSÃO: 	 SEM ALTERAÇÃO ( 	) OUTRO: 	  

ASSINATURA:.» 	/1/6 p,  
VISTO SECRETA-  O JUD IAL: 	  
OBSERVAÇÃO: 

DATA DE COMPARECIMENTO: J-0  /NOVEMBRO/2017 
ENDEREÇO:( 	) SEM ALTERAÇÃO ( 	) OUTRO: 	  
PROFISSÃO: (  %(  ) SEM ALTERAÇÃO ( 	) OUTRO: 	  
ASSINATURA:  ./r)1  9 oig N512 	niinof o t  
VISTO SECRETÁRITJUDICIAL: 
OBSERVAÇÃO: 	  

DATA DE COMPARECIMENTO: 	/OUTUBRO/2017 
ENDEREÇO: (  )6 ) SEM ALTERAÇÃO ( 	) OUTRO: 	  
PROFISSÃO: ( 	) SEM ALTERAÇÃO ( 	) OUTRO: 	  
ASSINATURA: 	y (9-2 	p, eipn,Lno, o tilvdijal 	 
VISTO SECRETARIO JUDICIAL: 	  
OBSERVAÇÃO: 	  

Comarca de Bacuri/MA 

Fls.  2--.51  

ESTADO DO MARÁNIFIÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 
SECRETARIA JUDICIAL 

FOLHA DE REGISTRO DE COMPARECIMENTO 

ACUSADO: VAGNER FERREIRA OIVEIRA 
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DATA DE COMPARECIMENTO:  J-1.1)ABRIL/2018  
ENDEREÇO: ( 	) SEM ALTERAÇÃO ( 	) OUTRO: 	  
PROFISSÃO: 	 SEM ALTERAÇÃO ( 	) OUTRO: 	  
ASSINATURA:  ,<120,19,p/T: A  Artijitel 1/1 -  X/4"/  
VISTO SECRETÁRIO JUI01CIAL: 	  
OBSERVAÇÃO: 	  

DATA DE COMPARECIMENTO: 	/DEZEMBRO DE 2017 

PROFISSÃO: pescador 
ASSINATURA: 
VISTO SECRETÁ I 

OBSERVAÇÃO: 	  

DATA DE COMPARECIMENTO: (0.g/FEVEREIRO/2018 
ENDEREÇO: 	SEM ALTERAÇÃO 	( 	) OUTRO: 
PROFISSÃO: ( 01\ ) SEM ALTERAÇÃO 	( 	) OUTRO: 
ASSINATURA: / G -p, tst 

SECREÏÁ 
1!

VISTO 
invii,7-) 

O JUDICIAL: 
OBSERVAÇÃO: 

DATA DE COMPARECIMENTO: Ô3 /MARÇO/2018 
ENDEREÇO: (  V  ) SEM ALTERAÇÃO ( 	) OUTRO: 	 
PROFISSÃO: (  5(  ) SEM ALTERAÇÃO ( 	) OUTRO: 7,  
ASSINATURA:vt,  C) (7~ dárttL70. o (1~ 
VISTO SECRETÁ-M J2 ICIAL: 
OBSERVAÇÃO: 	  

DATA DE COMPARECIMENTO: 	/JANEIRO/2018 
ENDEREÇO: ( 	) SEM ALTERAÇÃO ( 	) OUTRO: 	  
PROFISSÃO: ( 	) SEM ALTERAÇÃO ( 	) OUTRO: 	  
ASSINATURA:  4 Lej- A/ 	prón4p. OLÁ 741~ 	 
VISTO SECRETÁRI UDICI 	  
OBSERVAÇÃO: 	  

AZW,  

ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 
SECRETARIA JUDICIAL 

FOLHA DE REGISTRO DE COMPARECIMENTO 

Comarca de Baeuri/MA 

ACUSADO:  VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, vulgo "VAGÃO" 



JUNTADA 

Nesta data, faço juntada aos autos o OFÍCIO No 1075/2018-

SME/SASP/SEAP; que adiante se vê; do que para constar lavro este 

termo. 

Ba\ci.irI A), 09 de m o de 2018. 

FÁ>310 ENR 	S. 	1330 
tári 	ciá 

Ma 1 h  
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CLAUDINES DA PAZ CAMPOS SILVI 
05/03/2018 16:55:31 
INFORMAÇÕES - Valor (R$) 	 em: 
SUPERVISÃO DE MONITORAÇO  ELETRÔNICO 
O 	 Volumes 1 	 Valor da Açãc O 	 Bole o 

111011,111111121111111111111111111 

Procedimento 
Vara 
Secretaria 
Oficial Justiça 
Data/Hora 
Tipo Petição 
Peticionário 
Qtde Does 
Observação 
INFORMANDO que a pessoa monitorada com tornozeleira eletrônica já atingiu mais de 100 
dias de morfitoração eletrônica ativa. 

Resp: 012006 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
PROTOCOLO DE ENTREGA - PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA 

Impresso em: 05/03/2018 16:55:32:683 
IIíiárin. nt anns 

N° Processo 688-31.2016.8.10.0071 / 6912016 Processo Referência 
Comarca de Bacuri/MA 

N° Petição 288634911 Fls. 2-54 
Comarca 	BACURI 
Competência 	Execução Criminal 
Classe CNJ 	PROCESSO CRIMINAL 1 Execução Criminal 1 Execução da Pena 

Procedimento 
Vara 	 VARA ÚNICA 
Secretaria 	SECRETARIA JUDICIAL DE VARA UNIC/ 
Oficial Justiça 	CLAUDINES DA PAZ CAMPOS SILVF 
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Peticionário 	SUPERVISÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICO 
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INFORMANDO que a pessoa monitorada com tornozeleira eletrônica já atingiu mais de 100 
dias de monitoração eletrônica ativa. 
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	 N° Petição 

	
288634911 

Competência 	Execução Criminal 
Classe CNJ 	PROCESSO CRIMINAL j Execução Criminal 1 Execução da Pena 

/DER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 	 Impresso em: 05/03/2018 16:55:32:683 
PROTOCOLO DE ENTREGA - PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA 	 Usuário: 012006 

N° Processo 688-31.2016.8.10.0071 / 6912016 
	

Processo Referência 

Comarca 	BACURI 
	 N° Petição 	 288634911 

Competência 	Execução Criminal 
Classe CNJ 	PROCESSO CRIMINAL 1 Execução Criminal 1 Execução da Pena 

Procedimento 
Vara 	 VARA ÚNICA 
Secretaria 	SECRETARIA JUDICIAL DE VARA UNIC/ 
Oficial Justiça 	CLAUDINES DA PAZ CAMPOS SILV/ 
Data/Hora 	05/03/2018 16:55:31 
Tipo Petição 	INFORMAÇCIES Valor (R$) 	 em: 

Peticionário 	SUPERVISÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICO 
Qtde Docs 	O 	 Volumes 1 	 Valor da Açãc O 	Boleto 
Observação 
INFORMANDO que a pessoa monitorada com tornozeleira eletrônica já atingiu mais de 
100 dias de monitoração eletrônica ativa. 

Resp: 012006 DVII 11011filjlIJOIljkl11111 III 





ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA 

SECRETARIA ADJUNTA DE SEGURANÇA PENITENCARtA 
SUPERVISÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA 

OFÍCIO N°.1075/2018-SME/SASP/SEAP 

São Luis/MA, 19 de fevereiro 2018 

A Sua Excelência o (a) Senhor (a) 
THADEU DE MELO ALVES 
Juiz (a) de Direito Titular da Vara Única da Comarca de BACURI /MA 

Assunto:  Monitoração eletrônica com mais de 100 (cem) dias. 

Senhor (a) Juiz (a), 

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência, oportunidade em que 
se informa que a pessoa monitorada com tornozeleira eletrônica (TZPR) abaixo 
qualificada já atingiu mais de 100 (cem) dias de monitoração eletrônica ativa: 

NOME VAGNER FERREIRA OLIVEIRA 
N° DO PROCESSO 688-31.2016.8.10.0071 
INÍCIO 20/07/2017 
TERMINO 28/10/2017 

Desta forma, com fundamento no art. 29 da Portaria Conjunta n°. 
09, de 06 de junho de 2017, informa-se que o dispositivo da referida pessoa 
será desativado no prazo de 10 (dez) dias úteis, salvo disposição diversa desse 
Juízo. 

Sem mais, esta SME encontra-se à disposição, podendo ser 
contatada via Malote Digital, e-mail monitoracao.eletronica@seap.ma.gov.br  ou 
via Correios, no endereço constante no rodapé deste expediente. 

Atenciosamente, 

Elefouscee pear Sá 9egyaga Oatéta Wide 

Sowielos de Ag alüe e Eatalática 

71041. 402933 

	 MAR
ooetc

fillkifir  
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária —ANEXO. 

Av. dos Franceses, S/N, Outeiro da Cruz, CEP 65.037-417, São Luis/MA. 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
PODER JUDICIÁRIO 

MALOTE DIGITAL 

Tipo de documento: Informações Processuais 

Código de rastreabilidade: 8102018478097 

Nome original: OFÍCIO N°.1075-2018. VAGNER FERREIRA OLIVEIRA.pdf 

Data: 19/02/2018 15:37:23 

Remetente: 

LUIS GONZAGA OLIVEIRA MELO 

Supervisão de Gestão de Alvarás - SEAP. 

TJMA 

Assinado por: 

VADISLAU GOMES MARQUES JUNIOR:02272258301 

Prioridade: Alta. 

Motivo de envio: Para providências. 

Assunto: OFÍCIO N°.1075-2018. VAGNER FERREIRA OLIVEIRA ASSUNTO: MONITORAÇA0 COM CEM 



Comarca de Bacuri/MA 

FIS.  151'  

   

ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACUFU 

   

Fórum Juiz Sebastião Leopoldo Mesquita Campos 
Rua Alegria, no. 109— Centro — Bacuri/MA. 

CEP: 65270-000 
8(98)3392-1358 

Vara l_bau@tjma.jus.br  
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Nesta data, faço juntada aos autos OFÍCIO No 1933/2018-

SME.SASP.SEAP• que adiante se vê; do que para constar lavro este 

termo. 

4 de 

 

ril de 2018. SI 
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N° Processo 688-31.2016.8.10.0071 (6912016 	 Processo Referência 

Comarca 	BACURI 
	 N° Petição 	 288736166 

Competência 	Execução Criminal 
Classe CNJ 	PROCESSO CRIMINAL 1 Execução Criminal ¡Execução da Pena 

Comarca do eneurt/111.4 

Fls. 2-.3-2' 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 	 Impresso em: 24/04/2018 08:43:14:957 
pROTOCOLO DE ENTREGA - PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA 

	
Usuário: 012006 

Procedimento 
Vara 	 VARA ÚNICA 
Secretaria 	SECRETARIA JUDICIAL DE VARA ÚNICA 
Oficial Justiça 	CLAUDINES DA PAZ CAMPOS SILVA 
Data/Hora 	24/04/2018 08:43:14 
Tipo Petição 	INFORMAÇÕES - Valor (R$) 	 em: 

Peticionário 	SUPERVISÃO DE MONITORAÇO  ELETRÔNICA 
Otde Docs 	o 	 Volumes 1 	 Valor da Ação O 	 Boleto 
Observação 
INFORMANDO DESATIVAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA 	

11111 
Resp: 012006 
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PROTOCOLO DE ENTREGA - PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA 	 Usuário: 012006 

' Processo 688-31.2016.8.10.0071 /6912016 
	

Processo Referência 

Comarca 	BACURI 
	 N° Petição 

	
288736166 

Competência 	Execução Criminal 
Classe CNJ 	PROCESSO CRIMINAL 1 Execução Criminal 1 Execução da Pena 

Procedimento 
Vara 	 VARA ÚNICA 
Secretaria 	SECRETARIA JUDICIAL DE VARA ÚNICA 
Oficial Justiça 	CLAUDINES DA PAZ CAMPOS SILVA 
Date/Hora 	24/04/2018 08:43:14 
Tipo Petição 	INFORMAÇÕES 	 Valor (R$) 
Peticionário 	SUPERVISÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA 
Otde Does 	O 	 Volumes1 	 Valor da Ação O 
Observação 
INFORMANDO DESATIVAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA 

Resp: 012006 

em: 

Boleto 
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N° Processo 688-31.2016.8.10.0071 / 6912016 
	

Processo Referência 

Comarca 	BACURI 
	 N° Petição 

	
288736166 

Competência 	Execução Criminal 
Classe CNJ 	PROCESSO CRIMINAL Execução Criminal ¡Execução da Pena 

Procedimento 
Vara 
Secretaria 
Oficial Justiça 
Data/Hora 
Tipo Petição 
Peticionário 
Otde Docs 
Observação 
INFORMANDO DESATIVAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA 

Resp: 012006 

VARA ÚNICA 
SECRETARIA JUDICIAL DE VARA ÚNICA 
CLAUDINES DA PAZ CAMPOS SILVA 
24/04/2018 08:43:14 
INFORMAÇÕES 	 Valor (R$) 	 em: 
SUPERVISÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA 
o 	 Volumes1 	 Valor da Ação O 	Bole o 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
PODER JUDICIÁRIO 

MALOTE DIGITAL 

Tipo de documento: Informações Processuais 

Código de rastreabilidade: 8102018519423 

Nome original: OFICIO 1933-18 - VAGNER FERREIRA OLIVEIRA.pdf 

Data: 26/03/2018 14:44:56 

Remetente: 

JOSÉ MARIA LEITE MARQUES 

Supervisão de Monitoramento Eletrônico - SEAP 

TJMA 

Assinado por: 

Não foi possível recuperar a assinatura 

Prioridade: Alta. 

Motivo de envio: Para providências. 

Assunto: INFORMO A DESATIVAÇÃO DA MON ITORAÇÃO ELETRÔNICA CONFORME TEMPO LIMITE A 



ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

SECRETARIA ADJUNTA DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA 
SUPERVISÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA 

litarSt  

OFÍCIO N°. 1933/2018-SME/SASP/SEAP 

São Luís- MA, 26 de março de 2018. 

A Sua Excelência o (a) Senhor (a) 
THADEU DE MELO ALVES 
Juiz (a) de Direito Titular da Vara Única da Comarca de BACURI/MA 

Assunto: 	informa o término da monitoração eletrônica. 

Senhor (a) Juiz (a), 

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência, em conformidade com o 
parágrafo único do art. 29 da Portaria Conjunta n°. 09, de 06 de junho de 2017, 
formaliza-se que a pessoa monitorada com tornozeleira eletrônica abaixo 
qualificada teve sua monitoração encerrada, a saber: 

NOME VAGNER FERREIRA OLIVEIRA 
N° DO PROCESSO 688-31.2016.8.10.0071 

INICIO 06/06/2017 
TÉRMINO 26/03/2018 

MOTIVO DO TÉRMINO 
TEMPO LIMITE ATINGIDO. CONFORME PORTARIA CONJUNTA N.° 
9/2017 

Nesse sentido, entraremos em contato com o acusado para 
comparecer em nossa Unidade de Suporte mais próxima afim de entregar o 
dispositivo de monitoração eletrônica (tornozeleira e carregador). 

Sem mais, esta SME encontra-se à disposição, podendo ser 
contatada via Malote Digital, e-mail monitoracao.eletronicaseap.ma.gov.br  ou 
via Correios, no endereço constante no rodapé deste expediente. 

Atenciosamente, 

Elaborado por: José Leite 
Servidor de Analise e Estatística 

Mat. 2638906 

Secretaria de Estado de Administração.Penitenciana — ANEXO. 
Av. dos Franceses, S/N, Outeiro da Cruz, CEP 65.037-417, São Luis/MA. 
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Comarca de Bacuri/MA 

Eis.  2-Gi  

ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 
SECRETARIA JUDICIAL 

FOLHA DE REGISTRO DE COMPARECIMENTO 

ACUSADO: VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, vulgo "VAGÃO" 

DATA DE COMPARECIMENTO:  10 /MAIO DE 2018 
PROFISSÃO: Pescador 
ASSINATURA: -S%12/1,(E R o I , 	 L-krUl/ 

	

VISTO SECRETÁRIO JUDI IAL:  
	

OBSERVAÇÃO: 	  

DATA DE COMPARECIMENTO: 	/JUNHO/2018 
ENDEREÇO: (  iç  ) SEM ALTERAÇÃO ( 	) OUTRO: 	  
PROFISSÃO: (  /)(  ) SEM ALTERAÇÃO ( 	) OUTRO: 	  
ASSINATURA:  -290,9g 6 	tkrt.o...) prv4Apv 	  
VISTO SECRETARIO JUDICIAL: 	  
OBSERVAÇÃO: 	  

DATA DE COMPARECIMENTO:  0.9/JULHO/2018 
ENDEREÇO: (_F) SEM ALTERAÇÃO ( 	) OUTRO: 	  
PROFISSÃO: ( 	) SEM ALTERAÇÃO ( 	) OUTRO: 	  
ASSINATURA:/01/1/EP,  o k(jia-122u 
VISTO SECRETÁRIO JUDI IAL: 	  
OBSERVAÇÃO: 	  

DATA DE COMPARECIMENTO: 09  /AGOSTO/2018 
ENDEREÇO: (  C   ) SEM ALTERAÇÃO ( 	) OUTRO: 	 
PROFISSÃO: (  pC  SEM ALTERAÇÃO ( 	) OUTRO: 	 
ASSINATURA: 	/1/C g, iaittisno- o telia2  
VISTO SECRETA -c10 JUDICIAL: 	  
OBSERVAÇÃO: 	  

DATA DE COMPARECIMENTO: -Se /SETEMBRO/2018 
ENDEREÇO: ( 	) SEM ALTERAÇÃO ( 	) OUTRO: 	  
PROFISSÃO: ( 	) SEM ALTERAÇÃO ( 	) OUTRO: 	  
ASSINATURA:  /a9 rg, 	 fetiürba-i 4 g: 	  
VISTO SECRETÁRIO J e CIAL: 	  
OBSERVAÇÃO: 	  



DATA DE COMPARECIMENTO: JO /DEZEMBRO/2018 
ENDEREÇO: (  \i(  ) SEM ALTERAÇÃO ( 	) OUTRO: 	  
PROFISSÃO:(  y  ) M ALTEs ÇÃO ( 	) OUTRO: 	  
ASSINATURA: 	 , 
VISTO SECRETÁ3; J 101CsiAL: 
OBSERVAÇÃO: 	  

W 

 

Comarca de Bacuri/MA 

FIS. 

5 

   

ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIAM 

COMARCA DE BACURI 
SECRETARIA JUDICIAL 

FOLHA DE REGISTRO DE COMPARECIMENTO 

ACUSADO:  VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, vulgo "VAGÃO" 

DATA DEDE COMPARECIMENTO: 	/OUTUBRO DE 2018 
PROFISSÃO: Pescador 
ASSINATURA: %IVA p/ 	O t 	ptiviim(P/  
VISTO SECRETÁRIO JU CIAL: 	  
OBSERVAÇÃO: 	  

DATA DE COMPARECIMENTO:  fi-A—/NOVEMBRO/2018 
ENDEREÇO:(  A»  ) SEM ALTERAÇÃO ( 	) OUTRO: 	  
PROFISSÃO: (  À»   ) SEM ALTERAÇÃO ( 	) OUTRO: 	  
ASSINATURA:  Á-. W/A1 ço(t) /4, 	(Z0-2.0- p-rutieto-1 
VISTO SECRETÁRIO JUD IAL: 	  
OBSERVAÇÃO: 	  

DATA DE COMPARECIMENTO:  0-t  /JANEIRO/2019 
ENDEREÇO: (  X  ) SEM ALTERAÇÃO ( 	) OUTRO: 	  
PROFISSÃO: (  .brN  ) SEM ALTERAÇÃO ( 	) OUTRO: 	  
ASSINATURA:  330-9 A/ G-P- fr..,-Lt<,-(41/ 	  
VISTO SECRETÁRIO JUDICIAL: 	  
OBSERVAÇÃO: 	  

DATA DE COMPARECIMENTO: O (1 /FEVEREIRO/2019 
ENDEREÇO: ( 	) SEM ALTERAÇÃO ( 	) OUTRO: 	  
PROFISSÃO: (  Dr(  ) SEM ALTERAÇÃO ( 	) OUTRO: 	  
ASSINATURA:»,  WpGd E- » o  [. 
VISTO SECRETARIO JUDICIAL: 	  
OBSERVAÇÃO: 	  



ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BACURI 
JUDICIAL 

Comarca de.  Bacuri/MA 

As.  2X 3  

FOLHA DE REGISTRO DE COMPARECIMENTO 

ACUSADO:  VAGNER FERREIRA OLIVEIRA, devidamente qualificada nos autos. 
PROCESSO No 688-31.2016..8.10.0071 

DATA DE COMPARECIMENTO: 	/MARÇO DE 2019 
PROFISSÃO: Pescador 
ASSINATURA: n9 	fl/C:ft  hutai.cy I/  
VISTO SECRETÁRIO JU IAL: 
OBSERVAÇÃO:  

DATA DE COMPARECIMENTO: CL-3 /ABRIL 2019 
ENDEREÇO: (  K ) SEM ALTERAÇÃO L.J  OUTRO: 	  
PROFISSÃO: ( 	) SEM ALTERAÇÃO (7,_) OUTRO: 	  
ASSINATURA: 	g/1M )-?z  
VISTO SECRETARIODICIAL: 	  
OBSERVAÇÃO: 	  

DATA DE COMPARECIMENTO: 	P02 	MAIO DE 2019 
ENDEREÇO: ( 	K  ) SEM ALTERAÇÃO 	(...._j OUTRO: 
PROFISSÃO: ( 	)( ) SEM ALTERAÇÃO ( 	) OUTRO: 
ASSINATURA: "lik.  Gr/ 	0U It.\  e}:40,_ /Lr, 
VISTO SECRETÁRÍO JUDICIAL: 
OBSERVAÇÃO: 	  

DATA DE COMPARECIMENTO: O 3  /JUNHO DE 2019 
ENDEREÇO: ( 	) SEM ALTERAÇÃO ( 	) OUTRO: 	  
PROFISSÃO: ( 	) SEM ALTERAÇÃO ( 	) OUTRO: 	  
ASSINATURA:-  14 	Ri o1-i?/t1, 	Art, 05-19— 
VISTO SECREURIO JUDICIAL: 	  
OBSERVAÇÃO: 	  

DATA DE COMPARECIMENTO: 04 /JULHO DE 2019 
ENDEREÇO:( 	) SEM ALTERAÇÃO ( 	) OUTRO: 	  
PROFISSÃO: ( 	) SEM ALTERAÇÃO ( 	) OUTRO: 	  
ASSINATURA:  no wt,,& v. i./J-0~ rimou  
VISTO SECRETARIO JUDICIAL: 	  
OBSERVAÇÃO: 	  
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