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DECISÃO

Nº do Processo: 0800055-97.2021.8.15.2002
Classe Processual: INQUÉRITO POLICIAL (279)
Assuntos: [Homicídio Qualificado]
AUTORIDADE: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE CRIMES CONTRA A PESSOA DA CAPITAL, MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA - PGJ 09.284.001/0001-80
INDICIADO: LEON NASCIMENTO DOS SANTOS, GEAN CARLOS DA SILVA NASCIMENTO, JOSE RICARDO ALVES
PEREIRA

 

Vistos, etc.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra , LEON NASCIMENTO DOS SANTOS GEAN CARLOS DA

e , dando-os como incursos nas penas do art. 121, § 2º, IV e V eSILVA NASCIMENTO JOSÉ RICARDO ALVES PEREIRA

§ 4º., c/c o art. 29, todos do Código Penal, c/c o art. 1, I, da /Lei nº 8.072/90.

Narra, em síntese, a peça acusatória, que em 09/12/2020, por volta das 09hs, na Av. Sapé, bairro Manaíra, nesta

capital, o incursionado LEON NASCIMENTO, a mando dos acusados GEAN CARLOS e JOSÉ RICARDO, executou a vítima

Expedito Pereira de Sousa, conhecido por “Dr. Expedito”, médico e ex-prefeito do município de Bayeux-PB.

Aduz, ainda, que o acusado JOSÉ RICARDO se candidatou ao cargo de vereador do município de Bayeux-PB, na

última campanha eleitoral, contando com o apoio da vítima, que já tinha sido prefeito por mais de uma vez naquela cidade. Para

tanto, JOSÉ RICARDO contou com o trabalho dos acusados GEAN CARLOS e LEON na função de “marqueteiros”, surgindo um

laço de confiança entre eles.

Relata a peça acusatória que o denunciado JOSÉ RICARDO, no intuito de se eleger, passou a dilapidar o

patrimônio da vítima, que era seu tio, incluindo fraude e furtos relativos a bens imóveis, veículos, saques bancários e valores

subtraídos do cofre da vítima.

Narra ainda a denúncia que, em razão do insucesso na campanha eleitoral, e diante da dilapidação do patrimônio da

vítima, os denunciados JOSÉ RICARDO e GEAN CARLOS arquitetaram a morte de Expedito Pereira, escolhendo o denunciado

LEON para executar a vítima, o qual chegou, inclusive, a frequentar um clube de tiro, diante antes, para praticar a mira.

Continua a peça acusatória narrando que, às vésperas do assassinato, o acusado JOSÉ RICARDO havia marcado

um encontro no dia seguinte com a vítima, no “Bar de Jura”, que fica próximo à residência de Expedito, alegando que tinha

conseguido um emprego para a filha daquele.
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Sucedeu que, no dia do crime, os incursionados LEON e GEAN CARLOS pediram a moto Honda, modelo CG125,

FAN, com preta, placa MNV 8394/PB do proprietário Claudio da Silva Ferreira. Em seguida, o acusado LEON, pilotando essa

moto e portando uma arma de fogo, dirigiu-se ao bairro onde residia a vítima, esperou que ela saísse de seu edifício e caminhasse

em direção ao “Bar de Jura”. Na ocasião o ofendido levava consigo o currículo da sua filha, solicitado por JOSÉ RICARDO.

Consta que, no momento em que a vítima passava na calçada nº 235, o acusado LEON surgiu pilotando a moto de

Claudio, parou ao lado daquela e desferiu dois disparos de arma de fogo, fugindo em seguida, vindo a vítima a falecer no local.

Continua a peça acusatória que, após a execução, o denunciado LEON parou numa esquina da Av. Sapé com a Av.

Ingá, retirou a camisa de manga longa, azul, que estava vestindo, e arremessou-a na calçada, ação que foi gravada pelas câmeras

de segurança dos edifícios. Em 16/12/2020, o denunciado LEON compareceu ao Ministério Público e ao Delegado da DCCPES,

acompanhado de advogada, ocasião em que admitiu a autoria, informando com riqueza de detalhes o envolvimento dos demais

acusados.

Ao final da peça acusatória, o representante do Ministério Público requereu a conversão da prisão temporária

decretada contra os acusados em preventiva, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (id

39196907).

Essa é, em síntese, a denúncia.

Decido.

1- Do Recebimento da Denúncia

A denúncia não é manifestamente inepta, pois estão preenchidos os requisitos legais (artigo 41 do CPP), uma vez

que contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do(a)(s) acusado(a)(s), a classificação

do crime e rol de testemunhas.

Ademais, não lhe falta pressuposto processual (demanda judicial, competência do Juízo, capacidade processual e de

ser parte, ausência de litispendência ou coisa julgada) ou condição (tipicidade em tese da conduta descrita, legitimidade ativa e

passiva e interesse processual) para o exercício da ação penal, bem como não lhe falta justa causa, pois há indícios suficientes de

autoria e prova da existência de crime.

Ante o exposto, não havendo causa para rejeição da peça acusatória,  em todos os seusRECEBO A DENÚNCIA

termos.

2- Da representação pela conversão da prisão temporária em preventiva

Inicialmente, cabe frisar que nos presentes autos foi requerida e deferida, em 15/12/2020 (id 37880975), a prisão

temporária dos acusados, pelo prazo de trinta dias, tendo sido prorrogada por igual prazo, em 13/01/2021 (id 38354920). Logo, a

prisão temporária se encontra em pleno efeito temporal, conforme se vê da decisão proferida na ação cautelar nº

0816047-35.2020.8.15.2002.

Registro, a princípio, que muito embora os acusados já tenham constituído advogados, a conversão da prisão

temporária em preventiva requerida pelo órgão ministerial, sem a prévia oitiva das defesas, é legal, haja vista que a segregação

cautelar pode ser revogada a qualquer tempo, sendo assegurado às defesas o contraditório.

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONVERSÃO DA PRISÃO

TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA SEM PRÉVIA OITIVA DA DEFESA – LEGALIDADE – CONTRADITÓRIO DIFERIDO

– LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO –

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO –

PERICULOSIDADE DO AGENTE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. A conversão da prisão temporária em preventiva
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sem prévia oitiva da defesa é legal, haja vista que a segregação cautelar pode ser revogada a qualquer tempo, sendo

assegurado à parte o contraditório diferido (TJMG – Habeas Corpus Criminal HC 100002045273940000. Data de

publicação 30/07/2020).

É prudente afirmar, ainda, que não existe nesse momento qualquer tipo de valoração acerca do mérito, ou seja, não

estão os denunciados sendo previamente condenados, mas existem, com certeza, elementos legais suficientes à conversão da

prisão temporária em preventiva, conforme a seguir analisado.

O direito à liberdade é constitucionalmente garantido (artigo 5º, incisos LVII, LXV e LXVI), mas, por não violar o

princípio do estado de inocência, a prisão provisória também foi recepcionada pela Carta Magna, devendo ser aplicada quando

necessária para assegurar os interesses sociais de segurança.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Penal estabelece que a segregação preventiva poderá ser

decretada em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, desde que presentes seus pressupostos – prova de

– e ao menos um de seus fundamentos – existência do crime e indícios suficientes de autoria garantia da ordem pública ou

(artigos 311 e 312 doeconômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal 

CPP).

A prisão preventiva, no caso concreto, tem por objetivo impedir que eventuais condutas praticadas pelo suposto

autor da infração penal possam colocar em risco a efetividade da fase de investigação ou do processo.

Sendo medida grave, cuja consequência é a privação de liberdade, e como decorrência do sistema de garantias

individuais constitucionais, a segregação preventiva somente será admitida em situações excepcionais, por ordem escrita e

fundamentada da autoridade competente (CF, artigo 5º, inciso LXI).

Neste feito, está demonstrada a existência da materialidade por meio do laudo cadavérico, inserto no id 39038011.

Já no tocante aos indícios suficientes de autoria, em análise perfunctória, existem indícios de que os denunciados 

seriam os autores do homicídio perpetrado contra a vítima Expedito Pereira de Sousa, sendo Leon Nascimento dos Santos o 

executor, enquanto que Gean Carlos da Silva Nascimento e José Ricardo Alves Pereira os mandantes.

2.1- QUANTO A JOSÉ RICARDO ALVES PEREIRA

Os indícios são de que  teria sido o  do assassinato da vítima, que era seu tio e, depoisJOSÉ RICARDO idealizador

de ter dilapidado o patrimônio dela, teria resolvido executá-la num engendrado plano, já que um dia antes da morte teria marcado

um encontro com Expedito, próximo à residência deste, pois sabia que era frequentador de lá, para onde costumava ir a pé.

Outro ponto de destaque que teria envolvido a conduta grave do acusado seria a motivação utilizada por ele para

atrair a vítima, ou seja, a promessa de que teria conseguido um emprego para a filha daquela, tendo sido encontrado no local da

morte o documento que a vítima trazia consigo, um currículo da filha.

Tais condutas demonstram acentuada gravidade e periculosidade, apontando que  seria o JOSÉ RICARDO

 do assassinato de seu próprio tio, cometido mediante meio cruel, que impossibilitou qualquer defesa da vítima. Nessemandante

sentir,  precisa ser preservada, por se tratar indiscutivelmente da ocorrência de delito de extrema gravidade, quea ordem pública

causou grande clamor público, deixando a sociedade perplexa.

A conversão da prisão temporária em preventiva é de imperiosa necessidade, uma vez que a liberdade do citado

acusado poderá comprometer a e é também necessária por , uma vez que eleaplicação da lei penal conveniência da instrução

teria fornecido à autoridade policial várias pistas falsas em relação ao percurso da vítima, com o intuito de dificultar a elucidação

do crime, fato indicativo de que, em liberdade, poderá influenciar na livre colheita de provas e se furtar de cumprir eventual pena

aplicada.
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Merece destaque que  seria detentor dos cartões e senhas bancárias e geria o patrimônio daJOSÉ RICARDO

vítima, teria realizado saques e transferências em dinheiro, que continuam sendo investigados, inclusive quanto ao destino dado,

sendo necessário mantê-lo segregado para que a  possa ocorrer com tranquilidade, livre de qualquer pressão ouinstrução criminal

embaraço do acusado, caso seja posto em liberdade.

Nesse sentido, declarou Maria Cristina Mota Duarte:

“...Que Ricardo passou a administrar, totalmente, as finanças de Dr. Expedito; Que Ricardo estava na posse do

cartão de débito/saques de Dr. Expedito e também era sabedor de sua senhas; ...Que Dr. Expedito confiava a ele suas finanças e

transações comerciais; ...Que esse encontro se daria no BAR DO JURA, um barzinho que fica localizado na esquina de sua casa;

Que nesse encontro RICARDO disse que estaria acompanhado de uma vereador eleito de João Pessoa/PB; Que o encontro se daria

com o foco de que tal vereador, cujo nome não foi citado, arranjasse um emprego para a filha do seu esposo, filha atrelada a

primeira nupcias dele; Que inclusive se esposo preparou cirriculum dessa filha, de nome Tânia, para entregar a esse tal vereador;

...Que sabe que recentemente seu esposo vendeu uma franja de propriedade de terras que ficam ao fundo do local; Que a granja

fica na cidade do Conde/PB, e seria no Sítio Pituassu; Que ouviu dizer que a granja foi vendida que o comprador se chama

Aragão; Que na mesma forma uma casa de família localizada no Jardim Aeroporto em Bayeux/PB, que foi vendida; Que a casa

teria sido comprada por um tal de MARCOS; Que a casa ficava nas proximidades da Rua Daura Saraiva; Que pelo que soube a

casa teria sido vendida por 200 mil; Que teria sido dada a entrada de 50 mil e o restante ficaria para ser pago em parcelas de 3 mil

reais, cada dia 5; Que estranhamente após a morte de seu esposo, RICARDO este em sua presença e disse que nada havia mais

para receber da tal casa, porque DR. Expedito havia autorizado a ele a fazer um acordo em cima do valor” (fls. 60/61, id

38179099).

Some-se a isso o fato de que delitos como esse vem assustando a sociedade, deixando todos à espera de uma pronta

intervenção do Poder Judiciário, mesmo que de natureza provisória, também se prestando a prisão provisória para acautelar o meio

social e evitar a desagradável sensação de descrédito da Justiça.

2.2- GEAN CARLOS DA SILVA NASCIMENTO

Existem indícios de que o denunciado GEAN gozava da confiança de JOSÉ RICARDO, pois trabalharam juntos

durante toda a campanha eleitoral e teria conhecimento que JOSÉ RICARDO dilapidava o patrimônio da vítima, inclusive teria

participado das fraudes, valendo registrar que fora encontrado na residência de GEAN um cheque em nome da vítima, no valor de

R$ 12.000,00 (doze mil reais), pós-datado, contendo uma rubrica em nome de Expedito (titular da cártula), tomando-se

conhecimento posteriormente, por meio de perícia, que a assinatura não proviera do punho da vítima. Também foi encontrada uma

escritura pública original de um imóvel pertence ao ofendido, o que indica que ele estaria interligado a RICARDO, comungando

dos mesmos desígnios deste.

Além do mais, as investigações demonstraram que GEAN e LEON teriam ido juntos à casa de Claudio pegar a

moto que seria utilizada para assassinar a vítima, a qual foi reconhecida pelo proprietário Claudio nas imagens divulgadas pela

imprensa, valendo destacar que no dia do fato, GEAN e JOSÉ RICARDO estariam juntos, conforme declarou a testemunha

Herika Ferreira dos Santos:

“... Que GEAN é muito amigo de RICARDO; Que confirma que GEAN trabalhou para RICARDO na campanha

para vereador em Bayeux; ...Que tem conhecimento que GEAN costuma andar também com um amigo de nome LEON e Wallace,

todos residentes em Bayeux; Que tem conhecimento que GEAN viajou no carro de RICARDO para o Rio Grande do Norte, no dia

seguinte em que Dr. Expedito foi morto (10/12/2020); Que no dia e hora da morte de Dr. Expedito, GEAN estava na

companhia de RICARDO em João Pessoa; Que nesse dia, RICARDO foi quem buscou GEAN em casa (por volta das 07hs

da manhã)” (fls. 23, id 38179099).

No caso em análise, a  resta caracterizada pela forma como o crime foi praticado, posto que hágravidade concreta

indícios de que teria sido orquestrado e premeditado por , que mantinham vínculo e proximidade comJOSÉ RICARDO E GEAN

a vítima, registrando-se que buscaram inicialmente dar ao crime de homicídio o viés de roubo seguido de morte, na tentativa de

confundir as investigações e, por consequência, garantir a impunidade, comprometendo a  e a .paz social ordem pública
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Além disso, de acordo com as provas produzidas, observa-se que, no dia seguinte após o crime, GEAN teria viajado

para o Rio Grande do Norte, a mando de JOSÉ RICARDO, no intuito de criar um álibi e dificultar as investigações, já que no dia

do crime tinha sido visto com LEON, apontado como executor da morte da vítima. Esse contexto autoriza a convicção provisória

de que a sua liberdade põe em risco a , devendo permanecer preso por conveniência desta, para que possainstrução processual

garantir uma colheita de provas livre e isenta de qualquer influência.

Acrescente-se que depois de se apresentar à autoridade policial, GEAN ausentou-se do distrito da culpa e, embora

tenha constituído advogado, esse fato demonstra intenção de não colaborar com o esclarecimento do fato, nem com a polícia,

circunstância que põe em risco futura e eventual  sendo necessário converter sua prisão temporária emaplicação da lei penal,

preventiva.

2.3- LEON NASCIMENTO DOS SANTOS

Apontam as investigações que LEON teria sido o  do crime, e conforme fartamente demonstrados nosexecutor

autos, admitiu o crime e contou como tudo aconteceu, com clareza de detalhes. Disse que tinha sido procurado por JOSÉ

RICARDO e GEAN CARLOS para assassinar a vítima e a moto que pilotava na hora do crime fora reconhecida pelo proprietário.

Relatou que, após a execução, fora flagrado pelas câmeras de rua se desfazendo da camisa utilizada, elementos visuais que

indicam fortes indícios de autoria, associado ao termo de confissão qualificada, inserta no id 39360190, juntado pelo Ministério

Público.

Transcrevo o depoimento prestado pelo proprietário da moto utilizada no homicídio, Claudio da Silva Ferreira:

"QUE tem a acrescentar hoje que, após tomar conhecimento da prisão do nacional LEON NASCIMENTO DOS

SANTOS, compareceu a delegacia de polícia e, após ficar de frente ao citado, tendo o observado bem e de perto, confirma que o

mesmo era a pessoa que estava na companhia de GEAN quando este foi buscar sua moto emprestada; Que inclusive foi esse rapaz

quem foi devolver a moto. Que volta a confirmar que no dia do crime, isto é, dia 09/12/2020, emprestou sua moto a GEAN e ao

LEON; Que não emprestou a moto no dia anterior; Que em delegacia também visualizou a fotografia do Chevrolet Prisma, placa

QUJ 7355, tendo como firmado como sendo o deixado por GEAN e LEON em sua casa” (fls. 28, id 38179099).

Como se percebe, precisa ser preservada, a gravidade concreta do delito, porquanto trata-se dea ordem pública 

crime considerado hediondo, duplamente qualificado, em concurso de agentes, praticado no intuito de assegurar a ocultação de

outro crime, ou seja, a dilapidação dos bens da vítima, pessoa idosa, em local público, à luz do dia, sendo necessário apaziguar o

meio social retirando-se o agente do convívio em sociedade, a qual, perplexa e em clamor público, espera uma pronta intervenção

do Poder Judiciário, mesmo que de forma provisória, também servindo a prisão cautelar para tal mister.

Além do mais, o acusado tem um mandado de prisão em aberto, em virtude de condenação por crime de estelionato,

apropriação indébita e tráfico de drogas (fls. 41/42, id 38179099), havendo informações concretas que, dias antes da morte da

vítima, LEON frequentou um clube de tiro, numa demonstração de que encontrava-se numa escalada criminosa crescente. Essa

reiteração criminosa também reforça a necessidade da prisão preventiva, agora, com mais robustez, em razão de estar sendo

acusado de crime hediondo, o que recomenda a sua manutenção no cárcere para não comprometer a ordem pública.

Tais fatos evidenciam a gravidade concreta dos atos praticados e a periculosidade social dos denunciados. Em casos

como o dos autos, o modus operandi, os motivos, a repercussão social, dentre outras circunstâncias, em crime grave como um

homicídio, são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras

elementares de bom convívio social
2
, bem como demonstra que se permanecerem em liberdade, a aplicação da lei penal estará

á á passível de não efetivação, bem assim, a instrução processual estar comprometida e não ocorrer de maneira ilesa, equilibrada e

imparcial, maculando a busca da verdade real, interesse maior da sociedade.

Por todas as razões acima já delineadas, resta evidente o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, na

hipótese de serem posto em liberdade.

Finalmente, verifica-se que não é cabível, neste momento processual, a substituição da prisão por outra medida

cautelar, haja vista que isso só é possível quando o caso concreto recomenda, não sendo adequadas ou suficientes outras medidas
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cautelares, conforme se observa das circunstâncias em que ocorreu o fato, a periculosidade do agente, bem como da gravidade do

crime que pesa contra os denunciados.

Assim sendo, diante de todo o exposto, com esteio no artigo 311 e art. 312 do CPP, acolho a representação

ministerial e converto a prisão temporária dos acusados LEON NASCIMENTO DOS SANTOS, GEAN CARLOS DA

SILVA NASCIMENTO e JOSÉ RICARDO ALVES PEREIRA EM PRISÃO PREVENTIVA, para garantir a ordem

pública, instrução criminal e aplicação da lei penal.

4- Quanto ao pedido de entrevista jornalística com o acusado JOSÉ RICARDO ALVES PEREIRA,

informado pelo Juízo da Execução Penal

Consta no id 38876739, pedido de providências requerido pela imprensa jornalística, no sentido de realizar

entrevista com o acusado JOSÉ RICARDO ALVES PEREIRA, tendo a juíza da execução penal solicitado informações quanto a

existência de óbice por parte deste juízo.

O Ministério Público se posicionou contrário, alegando que não deve ser autorizada a entrevista, entendendo que

poderá prejudicar a instrução penal (id 39365668).

Com efeito, dentre os direitos do preso previstos no art. 10 da Lei nº 7.210/84, não consta a concessão de entrevista

jornalística, mas somente assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa, apenas permite entrevista pessoal e

reservada com o advogado, segundo consta no art. 41, IX, da referida lei.

Assim, indefiro o pedido, em harmonia com o parecer ministerial.

5. Providências

5.1 Expeça mandado de prisão preventiva no BNMP (Banco Nacional de Monitoramento de Prisões), com prazo de

validade (provável prescrição) em 12/02/2061, comunicando-se à autoridade policial.

5.2 Recomendem-se os acusados que se encontram recolhidos.

5.3  o(s)(s) acusado(a)(s) para, em ,  à denúncia, apresentando Cite(m)-se dez dias responder(em) defesa(s)

 nos termos do artigo 406 do CPP. Na resposta, poderá arguir preliminar e invocar todas as razões de defesa, ofereceremescrita(s)

documentos e justificações, especificarem as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua

intimação, quando necessário, cientificando-o(s) de que lhes será nomeado defensor caso não apresentem resposta no prazo

assinalado.

5.4  cópia desta decisão ao Juízo da Execução Penal desta capital, em atenção à solicitação feita noEncaminhe-se

processo nº 9000153-59.2021.8.15.2002, servindo esta decisão como ofício, na forma do art. 102, do Código de Normas da

Corregedoria-Geral de Justiça deste Estado.

5.5 Não havendo mais necessidade de manutenção do sigilo que envolve estes autos ou qualquer peça do caderno

investigativo ou cautelar,  o sigilo sobre estes autos e da cautelar.levanto

5.6 Sobre o pedido de habilitação do assistente de acusação, manifeste-se o MP, no prazo legal.

Ciente desta decisão o MP.

Publique-se e intime-se. Cumpra-se com urgência.

JOÃO PESSOA-PB, em 12 de fevereiro de 2021
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ANDRÉA CARLA MENDES NUNES GALDINO

Juiz(a) de Direito

2Trecho extraído do acórdão: STJ, RHC n. 15.016 / SC, DJ 09/02/2004.
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