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ESTADO DA PARAÍBA

MINISTÉRIO PÚBLICO

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL

 

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO 1º TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL

 

 

 

 

O , em exercício nesta Promotoria de Justiça, noREPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
uso de suas atribuições legais, notadamente as conferidas  dos artigos 129, I, da Constituição Federal,ex vi

e 24, c/c 41, ambos do Código de Processo Penal, e com base nos autos de inquérito policial ; oferece
1

 
contra: brasileiro, natural de Bayeux – PB,DENÚNCIA 01 – LEON NASCIMENTO DOS SANTOS, 

nascido em 03/02/1992, RG: 3310777 SSDS/PB, filho de Laerte Oliveira dos Santos e Ana Lúcia do
Nascimento, residente na Rua Edgar Seiga, nº 142, bairro Alto da Boa Vista, Bayeux – PB; 02 – GEAN

brasileiro, casado, nascido em 09/05/1989, filho de ClóvisCARLOS DA SILVA NASCIMENTO, 
Francisco do Nascimento e Vera Lúcia da Silva Nascimento, residente na Rua João de Souza de
Vasconcelos, nº 233, bairro Alto da Boa Vista, Bayeux – PB; 03 – JOSÉ RICARDO ALVES

brasileiro, autônomo, natural de João Pessoa – PB, nascido em 26/03/1994, filho de RicardoPEREIRA, 
Alves Pereira e Maria Lúcia Figueiredo Pereira, RG nº 3473231 – SSP/PB, residente na Rua Juscelino
Kubitschek, nº 96, bairro Jardim Aeroporto, Bayeux - PB; pelos motivos delituosos a seguir aduzidos: 

Historiam os autos de inquérito policial em anexo que, em data de 09 de dezembro de 2020, por volta das
09h:00min, na Av. Sapé, bairro Manaíra, nesta Capital, o denunciado Léon, a mando dos denunciados
Gean Carlos e José Ricardo, agindo sob , assassinou Expedito Pereira de Sousa, “Dr.animus necandi
Expedito”, médico e ex-prefeito da cidade de Bayeux – PB.

Dimana das investigações que além de sobrinho da vítima, o denunciado José Ricardo era pessoa de
confiança do ofendido, sendo administrador das finanças do tio em sua totalidade, chegando, inclusive, a
realizar transações imobiliárias vultuosas em nome de Dr. Expedito, bem como, a ter acesso a senhas e
poderes para efetuar saques da conta bancária do ex-prefeito.

Os autos informam que o denunciado José Ricardo se candidatou a vereador do município de Bayeux no
último pleito eleitoral, não logrando êxito. Além do apoio de Dr. Expedito na mencionada campanha, o
indigitado também contou com a ajuda de seu amigo íntimo - o denunciado Gean Carlos.

Exsurge do inquisitório que o denunciado Leon conheceu os amigos Gean Carlos e José Ricardo, durante
a campanha eleitoral, ocasião em que conquistou a confiança da dupla trabalhando como uma espécie de
"marqueteiro".
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As investigações apontam diversas informações relativas a condutas criminosas praticadas pelos
denunciados José Ricardo e Gean Carlos quanto a dilapidação do patrimônio da vítima, incluindo fraudes
e furtos relativos a bens imóveis, veículos, saques bancários e valores subtraídos do cofre de Dr. Expedito
- conforme vasta documentação encartada aos autos.

Em razão das inúmeras fraudes cometidas contra a vítima, os denunciados José Ricardo e Gean Carlos
arquitetaram a morte de Dr. Expedito, ordenando que Leon executasse o crime, chegando, inclusive, a
levá-lo até um clube de tiro, dias antes do fato, para praticar a mira.

Na véspera do fato, José Ricardo marcou um encontro com a vítima no “Bar de Jura” - um
estabelecimento que fica próximo à residência de Dr. Expedito - por volta das 09h:30min, com a desculpa
de que estaria com um vereador eleito da Capital, a fim de conseguir um emprego para a filha do idoso,
de nome Tânia.

Na manhã do crime, por volta das 08h:30min, os denunciados Leon e Gean Carlos pediram emprestado a
motocicleta HONDA CG125 FAN, de cor preta, placa MNV 8394/PB, de propriedade de Cláudio da
Silva Ferreira. Em seguida, o denunciado Leon, portando uma arma de fogo, se dirigiu até o referido
bairro pilotando o veículo, quando por volta das 09h:00min a vítima saiu de sua residência, localizada na
Av. Geraldo Costa, nº 821, e seguiu caminhando com destino ao citado bar, com o currículo de sua filha
em mãos, conforme auto de apresentação e apreensão ID nº 38179099 - Pág. 63.

No momento em que a vítima passava na calçada do imóvel nº 235, o denunciado Léon surgiu pilotando a
motocicleta de Cláudio, parou ao lado de Dr. Expedito e, de inopino, desferiu dois disparos contra ele,
empreendendo fuga seguindo pela Av. Sapé, conforme laudo de exame de análise de conteúdo gravado
em mídia DVD-R ID nº 39038015 - págs. 07/18.

Em ação contínua, poucos metros depois de onde se deu o crime, o denunciado Leon estacionou a
motocicleta na esquina da Av. Sapé com a Av. Ingá, retirou a camisa de manga longa na cor azul que
vestia e a arremessou na calçada, ficando apenas com a blusa interna na cor branca - em uma clara
tentativa de despistar sua eventual identificação - seguindo no sentido da Av. Rui Carneiro, conforme
laudo de exame de análise de conteúdo gravado em mídia DVD-R ID nº 39038015 - Págs. 19/25.

Dr. Expedito não resistiu aos ferimentos sofridos, vindo a óbito ainda no local do fato, conforme laudos
cadavérico e em local de morte violenta ID nº 39038010 - págs. 01/02 e ID nº 39038012 - Págs. 01/12.

Logo após a consumação do delito a Polícia Militar foi acionada e, feito o levantamento das imagens da
ação criminosa - registradas pelas câmeras de vigilância instaladas no perímetro - os agentes conseguiram
apreender a camisa azul descartada pelo denunciado Leon, bem como, visualizou a numeração da placa da
motocicleta por ele utilizada na execução do bárbaro crime. 

Depois de haver descoberto que Cláudio da Silva Ferreira era o legítimo proprietário da motocicleta
utilizada no ilícito, a polícia procedeu com sua oitiva, momento em que este relatou ter emprestado seu
veículo, na manhã do fato, aos denunciados Léon e Gean Carlos, acrescentando que os dois haviam
trabalhado para o denunciado José Ricardo na campanha eleitoral.

Imediatamente após os esclarecimentos de Cláudio, a polícia encontrou na casa de Gean Carlos farta
documentação em nome da vítima, inclusive um cheque no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais),
pós-datado para o dia 11 de janeiro de 2021, contendo uma rubrica no nome do titular (Dr. Expedito),
conforme auto de apresentação e apreensão ID nº 38179099 - pág. 26. Ocorre que, procedido o
competente exame documentoscópico na mencionada cártula, foi constatado que a rubrica não foi
assinada pelo ofendido, conforme laudo ID nº 39038018 - Págs. 01/05.

Encetadas as primeiras diligências, a polícia acessou os perfis das redes sociais dos denunciados – abertas
ao público – identificando, de plano, a vinculação dos inculpados com repostagens de fotografias
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reunidos, constatando na página de Instagram do denunciado Léon, uma publicação sua no dia
11/05/2019 vestido com uma camisa idêntica a que ele havia descartado logo após o crime, conforme
termo de juntada de fotografias ID nº 37817263 - Págs. 08/10 e 37842355 - págs. 01/03.

No dia 16 de dezembro de 2020, o denunciado Léon compareceu perante a este representante do
Ministério Público, no gabinete desta Promotoria de Justiça, devidamente  acompanhado de sua advogada
Yanna Nóbrega Macêdo, bem como do delegado Victor Emanuel Melo dos Santos, ocasião em que
confessou a autoria delitiva consorciado aos demais denunciados, narrando, com riqueza de detalhes, toda
a empreitada criminosa dos três imputados para o cometimento do crime, conforme termo de confissão
qualificada e mídias, ora em anexo.

O fato de o crime ter ocorrido para encobrir a dilapidação dos bens da vítima, caracteriza a qualificadora
para . Ainda, dessume-se que o recurso utilizado impossibilitou aassegurar a ocultação de outro crime
defesa do ofendido, que foi atacado de surpresa.

Com esta conduta antijurídica, sobejam indícios suficientes de autoria e prova inconteste da materialidade
do crime de homicídio duplamente qualificado, em concurso de pessoas. 

Porque assim tenham agido, encontram-se os denunciados incursos nas penas do art. 121, § 2º, IV  2
e V  e3

razão pela qual, contra eles§ 4º , c/c art. 29, 4 todos do Código Penal, c/c o art. 1º, I
5
 da Lei n. 8.072/90; 

é oferecida a presente denúncia, que se espera seja recebida, processada regularmente, devendo, para 
tanto, serem citados para apresentarem resposta escrita à acusação, intimando-se as testemunhas no
sumário, ficando de tudo ciente o Ministério Público e, havendo indícios suficientes da autoria e 
materialidade do crime, sejam os denunciados pronunciados, a fim de que sejam eles submetidos a
julgamento e, ao final, condenados pelo Tribunal Popular do Júri.

 

REQUERIMENTO:

Outrossim, requer o Ministério Público seja juntado aos autos a certidão de antecedentes criminais dos
denunciados.

 

DA PRISÃO PREVENTIVA: 

Considerando que aos denunciados é imputado o crime de homicídio duplamente qualificado, delito
grave, na verdade hediondo, que revela, por si, a periculosidade dos agentes, mormente pela maneira
como foi perpetrado, o possível desdobramento político e cometimento de crimes financeiros e outras
fraudes contra a inditosa vítima (pendentes de investigação), além de informações constante dos autos
acerca da má conduta dos denunciados, REQUER o Ministério Público a conversão da PRISÃO
TEMPORÁRIA em  de PRISÃO PREVENTIVA LEON NASCIMENTO DOS SANTOS, GEAN

como garantia daCARLOS DA SILVA NASCIMENTO e JOSÉ RICARDO ALVES PEREIRA; 
ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos moldes do art. 311, e ss, do CPP.

 

                                                                                    Marcus Antonius da Silva Leite

                                                                                    Promotor de Justiça
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ROL DE TESTEMUNHAS:

 

01 – Maria Vitória Pereira Duarte – qualificada no ID nº 38179099 - Pág. 64;

02 – Claudio da Silva Ferreira – qualificado no ID nº 38179099 - Págs. 16/17 e 28;

03 – Maria Cristina Mota Duarte - qualificada no ID nº 38179099 – Págs. 59/61;

04 – Marcos Gonçalves de Lima – qualificado no ID nº 39037541 – Págs. 01/02;

05 – Edvaldo Aragão da Costa - qualificado no ID nº 39037541 – Págs. 16/17;

06 – Lusimar da Silva Mateus - qualificado no ID nº 39037541 – Págs. 27/28;

07 – Tânia Cavalcante Pereira - qualificada no ID nº 39037541 – Págs. 30/31;

08 – Maurílio Luna - qualificado no ID nº 39037541 – Pág. 33.

 

ROL DE DECLARANTES: 

01 – Herika Ferreira dos Santos (companheira do denunciado Gean Carlos) – qualificada no ID nº
38179099 - Págs. 23/24.

 

                                                Marcus Antonius da Silva Leite

                                                Promotor de Justiça

 

1IPL nº 00394/2020 distribuído sob n. 0800055-97.2021.8.15.2002

2IV – à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne
impossível a defesa do ofendido;

3para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime:

4  (...)Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra
pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos

5 Art. 1  São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei n  2.848, de 7o o

de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados: I - homicídio (art. 121), quando praticado
em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio
qualificado (art. 121, § 2 , I, II, III, IV, V e VI);o
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