
         
     



         
     

MATERIAL DE APOIO

Material de Apoio para os Promotores de Justiça com atuação no 
Tribunal do Júri, gentilmente cedido, e autorizado seu 
compartilhamento, pelo CAOP-CRIM do Mato Grosso do Sul. 



Autos n°. 

MM. Juiz:

Ciente  o  Ministério  Pública  Estadual  da
juntada de documentos de fls. 996-1003.

Entretanto, compulsando os autos verifica-se
que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri está
designada para o dia 02/05/2013, quinta-feira, e houve
a  juntada  de  documentos  pela  defesa,  na  data  de
29/04/2013 às , dos quais o Ministério Público teve
ciência dia 03/08/2012, às 17h (fl. 531 verso).

Dispõe  o  art.  479,  do  Código  de  Processo
Penal:

Art.  479.  Durante  o  julgamento  não  será
permitida  a  leitura  de  documento  ou  a  exibição  de
objeto  que não  tiver sido  juntado aos  autos com  a
antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se
ciência à outra parte. 

LOCAL E DATA

 Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos n.º:
IP n.º:

MM. Juiz: 

Trata-se  do  Inquérito  Policial
instaurado para apurar a prática do crime de tentativa
aborto, cometido, em tese, por Andressa da Silva, em
07/02/2010,  em  horário  indeterminado,  na  cidade  de
Corumbá/MS.

Segundo  consta  no  presente  caderno
investigativo, na data dos fatos a indiciada estava
grávida e, querendo provocar aborto em si mesma, no
dia  07  de  fevereiro  de  2010,  foi  até  à  Bolívia,
comprou 12 comprimidos do medicamento CYTOTEC e, na
cidade de Corumbá/MS, fez uso de 04 comprimidos, sendo
dois ministrados via oral e dois via vaginal.

  Dispõe o Código de Processo Penal, em
seu artigo 69, inciso VI e artigo 83, respectivamente:

“Art.  69.  Determinará  a  competência
jurisdicional:

...
I – a prevenção;”

Entretanto,  da  análise  do  feito,
denota-se que os fatos narrados nos autos ocorreram na
cidade  Corumbá-MS,  sendo  necessária,  portanto,  a
observância  ao  disposto  no  artigo  70  do  Código  de
Processo Penal, quanto à determinação da competência,
em regra, pelo foro do local em que foi praticado o
último ato de execução do delito, in verbis:

Art. 70. A competência será, de regra,
determinada  pelo  lugar  em  que  se
consumar  a  infração,  ou,  no  caso  de
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tentativa,  pelo  lugar  em  que  for
praticado o último ato de execução.

Ante ao exposto, o Ministério Público
Estadual, por sua representante legal, com fundamento
no aludido dispositivo legal, requer seja reconhecida
a incompetência desse Juízo para analisar e julgar os
fatos contidos no presente inquérito, bem como sejam
remetidos à cidade Corumbá-MS, local onde, em tese, o
crime foi cometido, para processar e julgar o feito.

Local e Data
Promotora de Justiça 
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Autos n.º 

MM. Juiz: 

A vítima Dayana Tavares Ferreira, por
intermédio de seu advogado, requer seja admitida como
assistente de acusação nos presentes autos, conforme
petição de fls. 348-349.

Na  fase  do  artigo  272  do  Código  de
Processo Penal, o Ministério Público Estadual concorda
com  a  admissão  do  assistente  de  acusação,  pois  o
pedido está de acordo de acordo com os requisitos do
artigo 268 do mesmo diploma legal.

LOCAL E DATA
Promotora de Justiça
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Autos n°. 

MM Juiz:

A acusada Jorcilene Aparecida Pinto de
Moraes foi citada por edital (fl. 238), porém, não
compareceu,  nem  constituiu  advogado  para  apresentar
resposta à acusação (fl. 243).

Assim, nos termos do art. 366 do Código
de  Processo  Penal,  o  Ministério  Público  Estadual
requer  a  decretação  da  suspensão  do  processo  e  do
curso do prazo prescricional.

Além  disso,  requer  a  produção
antecipada  de  provas,  tal  como,  a  oitiva  de
testemunhas,  pois  estas  poderão  se  ausentar  do
distrito da culpa e até mesmo esquecer os fatos devido
ao  lapso  temporal,  com  fulcro  no  mesmo  dispositivo
legal.

Impende  destacar,  que  as  provas
consideradas imprescindíveis ao deslinde da questão,
como  a oitiva  de testemunhas,  é medida  que se  faz
necessária, mormente se tendo em vista a possibilidade
de  mudanças  de  endereços,  além  da  perda  e/ou
diminuição  sensorial  sobre  a  precisão  dos
acontecimentos com o decorrer do tempo.

A  medida  ora  ventilada  não  é  regra
genérica a ser seguida por este órgão do Ministério
Público,  ciente  de  que  somente  nos  casos  em  que
realmente sejam necessárias tais oitivas é que devam
estas ocorrer.

O caso em exame, ocorrido há mais de
seis anos, enseja a antecipação de provas, em razão
das conseqüências acima mencionadas.

Nesse sentido:

TJSP: Observando o poder-dever legal de cautela,
deve o juiz proceder, antecipadamente, à oitiva de
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pessoas relacionadas aos acontecimentos, evitando,
assim,  que,  pela  demora,  fique  impossível  a
realização  de  provas  tão  importantes.  Com  a
antecipação  da  prova,  busca-se  o  seu  não
perecimento,  evitando-se,  assim,  macular-se  o
princípio  da  ampla  defesa.  Tal  ato  visa  a
preservar,  também,  o  princípio  da  verdade  real,
para  que  o  Magistrado,  tendo  o  conhecimento
necessário  dos  acontecimentos,  decida  a  demanda
adequadamente. Porém, nem toda prova testemunhal é
urgente,  de  modo  a  autorizar  a  colheita  ‘ad
pertetuam  rei  memoriam’.  (...)  Desta  maneira,  a
antecipação  das  provas  constitui  uma  medida  de
natureza cautelar, que deve ser adotada mediante a
apreciação  de  certos  pressupostos,  a  fim  de  se
assegurar os elementos probatórios contra a ação do
tempo, sendo que, apenas o perigo de perecimento de
suas fontes autoriza tal providência.(...)1

Desta  forma,  requer  a  produção
antecipada  de  provas, consubstanciada  na  oitiva
das testemunhas arroladas na Denúncia.

Local e Data
Promotora de Justiça

1 TJSP – 6ª C. – Rel. Nélson Fonseca. MS 227.622-3-SP, 17.04.97
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Autos n.º: 

MM. Juiz:

Feito os autos com vista ao Ministério
Público Estadual para manifestação f. 124.

Trata-se  de  Representação  por  medida
cautelar  de  busca  e  apreensão  na  residência  de
Fernando Pereira Ortega, com o fim de localizar arma
de fogo utilizada na prática do crime de tentativa de
homicídio, tendo como vítima Marcos Benites Pereira,
pedido este deferido às fls. 46-48.

Durante a realização das diligências na
aludida residência, verifica-se que foram apreendidos
os objetos descritos no Auto de Apreensão de f. 59.

Com efeito, o d. magistrado determinou
que  a  autoridade  policial  informasse  acerca  da
necessidade da manutenção da apreensão de tais objetos
para o deslinde das investigações policiais (f. 114).

É, em síntese, o relatório.

Compulsando  o  feito,  constata-se  do
Ofício nº 311/2013/3ªDP oriundo da Terceira Delegacia
de Polícia de Campo Grande, que há somente necessidade
da  manutenção  dos  aparelhos  celulares  apreendidos,
pois estão sendo periciados.

Desse modo, quanto aos demais objetos
apreendidos,  estes  não  guardam  interesse  para  a
persecução penal.

Salienta-se  que  há  um  Pedido  de
Restituição de Coisa Apreendida requerido por Ivani
Pereira sob n. 0800897-31.2013.8.12.0001, no qual este
Órgão  já  se  manifestou  favorável  à  restituição  da
quantia  de  R$5.490,00  (cinco  mil  quatrocentos  e
noventa reais), que foi apreendida nestes autos.
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Desta  feita,  o  Ministério  Público
Estadual,  por  sua  representante  legal,  manifesta-se
pela manutenção dos  aparelhos celulares apreendidos,
pois  ainda  interessam  ao  processo,  bem  como,  pela
restituição  dos  demais  objetos  apreendidos  ao
proprietário.

Local e Data
Promotora de Justiça
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Autos n.
IP n.º 

MM. Juiz:

Trata-se de Inquérito Policial instaurado
para apurar os fatos ocorridos no dia 15 de outubro de
2012, por volta de 17h50min, na Unidade Básica de Saúde
Coophavila,  localizada  na  Rua  Peninsula,  bairro
Coophavila II, local onde Wesley Vascarpes de Oliveira
veio a óbito.

Infere-se  dos  autos,  que  a  vítima  era
serralheiro e estava prestando serviços na Rua Cachoeira
do Campo, Qd. 01 Lt 07, bairro Caiobá II, nesta capital.

Segundo  restou  apurado,  a  vítima  estava
realizando uma soldagem em cima do telhado de estrutura
metálica, momento em que sofreu uma descarga elétrica
por razões desconhecidas e caiu sobre o telhado.

Em  seguida,  a  pessoa  de  Lourival  Lino
Carvalho dos Santos desligou de imediato o disjuntor e,
prestou  os  primeiros  socorros  à  vítima,  tendo  a
reanimado com massagem cardíaca.

Após,  a  vítima  foi  encaminhada  para  a
Unidade Básica de Saúde Coophavila, todavia não resistiu
aos ferimentos e veio a óbito.

Mediante Laudo de Exame de Corpo de Delito
– Exame Necroscópico acostado às fls. 08-09, constata-se
que  a  “causa  mortis” da  vítima  Wesley  Vascarpes  de
Oliveira  foi  “ELETROPLESSÃO  DEVIDO  AÇÃO  FÍSICA
(ELETRICIDADE)”.
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Com  efeito,  a  palavra  “eletroplessão”  é
formada por [eletro] + [plessão], sendo que “plessão”
tem origem  etimológica do  grego  plessein significando
“ferir”.

Impende salientar que eletroplessão “é o
dano corporal, com ou sem êxito legal, provocado pela
ação  da  corrente  elétrica  industrial  ou  artificial,
sobre os seres vivos” 1.

Assim sendo, constata-se que os presentes
autos  de  Inquérito  Policial  versam  sobre  eventual
ocorrência de acidente de trabalho e não sobre homicídio
doloso,  portanto,  fora  da  competência  da  Vara  do
Tribunal  do  Júri,  conforme  dispõe  o  art.  5º,  inciso
XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal:

“Art. 5º - (..)
XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a 
organização que lhe der a lei, assegurados: 
(...)
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos
contra a vida;”

Com efeito, por força do disposto no art.
121,  §4º,  do  Código  Penal,  devem  os  autos  ser
encaminhados para a Vara Residual, para apurar eventual
ocorrência  de  delito  culposo,  resultante  de
inobservância de regra técnica de profissão.

Diante do exposto, esta representante do
Ministério Público Estadual requer a redistribuição do
presente Inquérito Policial para uma das Varas Criminais
Residuais, por ser ela competente para processar e julgar
o presente feito.

Além  disso,  requer  seja  extraída  cópia
integral do presente inquérito policial e encaminhada ao
Ministério Público Trabalho da 24ª Região, ao Procurador
– Coordenador da Secretaria da CODIN – Coordenadoria dos
Direitos Difusos Coletivos Individuais Homogêneos, para
as providências que entender cabível ao caso.

                                                                         Local e Data
                                                                  Promotora de Justiça

1 CROCE, Delton; CROCE JÚNIOR, Delton. Manual de medicina legal. 5ª Edição. São Paulo: Saraiva. 2004, p. 339.
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Autos n.º 
IP n.º

MM. Juiz:

Trata-se de Inquérito Policial instaurado
para apurar os fatos ocorridos no dia 14 de março de
2013, por volta de 11h30min,  no Hospital Santa Casa de
Misericórdia, localizado na Rua Eduardo Santos Pereira, nº
88,  Centro,  nesta  capital, local  onde  José  Francisco
Vitorino veio a óbito.

Infere-se  dos  autos,  que  no  dia  08  de
março de 2013, a vítima e seu filho, Edvaldo Carneiro
Vitorino, estavam prestando serviços como pedreiros em
uma residência  nas proximidades  do bairro  Tiradentes,
nesta capital.

Segundo restou apurado, a vítima estava em
cima do telhado, momento em que perdeu os sentidos e
sofreu  uma  queda  de  cerca  de  4  (quatro)  metros  de
altura.

Em  seguida  à  queda,  Edvaldo  Carneiro
Vitorino  acionou  o  serviço  de  atendimento  móvel  de
urgência – SAMU, que socorreu e encaminhou a vítima para
o Hospital Santa Casa da Misericórdia, todavia esta não
resistiu aos ferimentos e faleceu na data dos fatos.

Mediante Laudo de Exame de Corpo de Delito
– Exame Necroscópico acostado às fls. 08-09, constata-se
que a  “causa mortis” da vítima José Francisco Vitorino
foi  “TRAUMATISMO  CRÂNIO-ENCEFÁLICO  POR  AÇÃO
CONTUNDENTE”.

Assim sendo, constata-se que os presentes
autos  de  Inquérito  Policial  versam  sobre  eventual
ocorrência de acidente de trabalho e não sobre homicídio
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doloso,  portanto,  fora  da  competência  da  Vara  do
Tribunal  do  Júri,  conforme  dispõe  o  art.  5º,  inciso
XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal:

“Art. 5º - (..)
XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a 
organização que lhe der a lei, assegurados: 
(...)
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos
contra a vida;”

Com efeito, por força do disposto no art.
121,  §4º,  do  Código  Penal,  devem  os  autos  ser
encaminhados para a Vara Residual, para apurar eventual
ocorrência  de  delito  culposo,  resultante  de
inobservância de regra técnica de profissão.

Diante do exposto, esta representante do
Ministério Público Estadual requer a redistribuição do
presente Inquérito Policial para uma das Varas Criminais
Residuais, por ser ela competente para processar e julgar
o presente feito.

Além  disso,  requer  seja  extraída  cópia
integral do presente inquérito policial e encaminhada ao
Ministério Público Trabalho da 24ª Região, ao Procurador
– Coordenador da Secretaria da CODIN – Coordenadoria dos
Direitos Difusos Coletivos Individuais Homogêneos, para
as providências que entender cabível ao caso.
          
          Local e Data

Promotora de Justiça
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IP n.º: 

Senhor Delegado de Polícia:

O Ministério Público Estadual, por sua representante legal, defere o
pedido de f. 126 e concede dilação de prazo por mais 60 (sessenta) dias.

Local e Data

Promotora de Justiça
em Substituição Legal
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Autos nº. 
IP n.º.

Senhor Delegado de Polícia:

Infere-se do Termo de Declarações prestada por Lauriane Solange
Gomes,  a  irmã  da  vítima,  à  f.  92,  que  as  pessoas  Demilson  Arguelho,  vulgo
“Tarzan”, e Alexandro Almeida da Silva, vulgo “Douglas”, são os possíveis autores
do delito de homicídio doloso praticado em face da vítima Ari Gomes.

Assim, o Ministério Público Estadual,  através de sua representante
legal,  requisita  sejam  realizadas  diligências  com  o  fim  de  intimar  Demilson
Arguelho e Alexandro Almeida da Silva e inquiri-los acerca dos fatos.

Para tanto, concedo dilação de 60 (sessenta) dias.

Local e Data

Promotora de Justiça
em Substituição Legal
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Autos nº 
IP nº

Senhor Delegado de Polícia:

Trata-se de Inquérito Policial instaurado a
fim de investigar a suposta prática do crime de homicídio
doloso, capitulado no art. 121, “caput”, do Código Penal,
em face de Wellington da Silva Guimarães.

Embora  os  autos  tenham  vindo  relatados,
compulsando-os, verifica-se que não consta nos autos o
cumprimento da Ordem de Serviço expedida à f. 132, a
qual foi requerida por este Órgão à f. 129.

Assim,  o  Ministério  Público  Estadual
reitera a manifestação de f. 129, requerendo seja ouvida
a pessoa de Eduardo Alves, vulgo “Pereba”.

Para  tanto,  concede  dilação  de  60
(sessenta) dias.

Local e Data

Promotor de Justiça em substituição legal
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Autos n.º 
IP n.º 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

Trata-se de Inquérito Policial instaurado com o fim
de investigar a suposta prática do crime de homicídio doloso
na forma tentada, tendo como vítima Reginaldo Guizardi.

Embora  os  autos  tenham  vindo  relatados,
compulsando-os, verifica-se a necessidade da reinquirição da
pessoa de Roni Aparecido Pavão Rocha, pois apesar deste ter
negado  que  tenha  participado  da  transação  comercial
envolvendo o imóvel situado na Rua Papagaio, nº 200, bairro
Recanto dos Pássaros, nesta capital, há informações de que
ele teria adquirido na realidade o referido bem em nome de
terceiro.

A vítima Reginaldo Guizardi, sua esposa Margareth
Cardoso Mendes e a pessoa de Roberval Roncatti Júnior são
uníssonas em afirmar que Roni Aparecido Pavão Rocha seria a
pessoa que adquiriu a casa em tela, consoante depoimentos às
fls. 20-21, 166-167 e 187, respectivamente.

Outrossim,  conquanto  Roni  tenha  tentado  se
esquivar, alegando que haveria outra pessoa na cidade de
Ponta  Porã  com  um  nome  e  fisionomia  semelhantes  a  ele,
denota-se  que  a  vítima  Reginaldo  Guizardi  realizou  o
reconhecimento fotográfico, o indicando, sem dúvidas, como
sendo a pessoa que adquiriu, por intermédio de outra pessoa,
sua residência e não quitou a dívida (fl. 213).

Importante  destacar,  que  a  oitiva  da  referida
testemunha tende a ser essencial para a elucidação dos fatos e
indicação da autoria.
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Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
concede dilação de prazo de 30 (trinta) dias para realização
das diligências requeridas.

Local e Data

Promotora de Justiça em Substituição Legal
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Autos nº. 
IP nº. 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

Trata-se de Inquérito Policial instaurado com o
fim  de  investigar  a  suposta  prática  do  crime  de  homicídio
doloso na forma tentada, tendo como vítima Gilton de Oliveira
Matos.

Embora  os  autos  tenham  vindo  relatados,
compulsando-os,  verifica-se  que  não  foram  inquiridas  as
testemunhas Anderson Florêncio da Silva, vulgo “Tililim”, e
Mauro  Lucio  Ferreira  Joaquim,  vulgo  “Bugre”,  as  quais
presenciaram a dinâmica dos fatos.

Importante destacar, que a oitiva das referidas
testemunhas tende a ser essencial para a elucidação dos fatos
e indicação da autoria.

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
concede dilação de prazo de 30 (trinta) dias para realização
das diligências requeridas.

Local e Data

Promotora de Justiça
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Autos nº. 
IP nº. 

Senhor Delegado de Polícia:

Embora  os  autos  tenham  vindo  relatados,  o
Ministério  Público  Estadual,  por  sua  representante
legal, requisita seja realizado nova diligência com o
intuito de verificar se Maria Aparecida Moura da Cruz
era gestante quando fez uso do medicamento CYTOTEC no
dia 19 de agosto de 2011.

Assim,  oficie-se  ao  Instituto  Médico  e
Odontológico Legal – IMOL, requerendo a realização de
Exame  sobre  o  Prontuário  Médico  de  fls.  20-61  para
averiguação  quanto  ao  eventual  estado  de  gravidez  de
Maria Aparecida Moura da Cruz na data dos fatos.

Para tanto, concedo dilação de 60 (sessenta)
dias.

Local e Data

 Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP nº. 

Senhor Delegado de Polícia:

Trata-se de Inquérito Policial instaurado com o
fim  de  investigar  a  suposta  prática  do  crime  de  homicídio
doloso  na  forma  tentada,  tendo  como  vítima  Jeferson  de
Oliveira Santos.

Embora  os  autos  tenham  vindo  relatados,
compulsando-os,  verifica-se  que  não  foi  cumprida  em  sua
totalidade a cota ministerial de f. 58, no qual este Órgão
requisitou a juntada do Laudo de Exame de Corpo de Delito da
vítima Jeferson de Oliveira Santos.

Ademais,  verifica-se  que  outros  laudos
periciais não foram juntados aos autos, conquanto requisitado
pela autoridade policial às fls. 14, 23 e 36/IP.

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
requer sejam realizadas as seguintes diligências:

a) realização  do  Exame  Pericial  de  Corpo  de
Delito na vítima Jeferson de Oliveira Santos
e, posterior juntada do laudo nos autos;
 

b) juntada  dos  Laudos  de  Exame  Papiloscópico,
Exame  Residuográfico  e  Exame  de
Recenticidade, Funcionalidade e Eficiência de
Arma de Fogo, requisitados às fls. 14, 23 e
36/IP, respectivamente.

Para  tanto,  concedo  dilação  de  30  (trinta)
dias.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº.
IP nº. 

Senhor Delegado de Polícia:

Trata-se de Inquérito Policial instaurado a
fim de investigar a suposta prática do crime de homicídio
doloso  qualificado,  capitulado  no  art.  121,  §2º,  I,  do
Código Penal, contra Vanderlei Paulo Gilioli.

Da  análise  do  feito,  verifica-se  que  foi
apreendido um DVD contendo a filmagem do estabelecimento
vizinho do local dos fatos.

Entretanto,  não  consta  nos  autos  a
realização de exame pericial no aludido DVD, bem como, o
laudo pericial do exame requisitado à f. 12.

Dessa  forma,  conquanto  os  autos  tenham
vindo  relatados,  o  Ministério  Público  Estadual  requer
sejam realizadas as seguintes diligências:

a) realização  de  exame  pericial  no  DVD
apreendido à f. 16;
 

b) seja  oficiado  ao  Instituto  de
Criminalística requisitando a remessa do
laudo pericial solicitado à f. 12.

Para  tanto,  concedo  dilação  de  60
(sessenta) dias.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP nº.

Senhor Delegado de Polícia:

Trata-se de Inquérito Policial instaurado a
fim de investigar a suposta prática do crime de homicídio
doloso na forma tentada, figurando como vítima Alessandro
de Jesus.

Consta  dos  autos  que,  no  dia  02  de
fevereiro de 2013, por volta de 04h40min, na Rua Serra das
Divisões, nº 49, bairro Jardim Talismã, nesta capital, o
indiciado Arlindo Ximenes Lemes de Souza teria desferido
golpes  com  faca  contra  a  vítima  Alessandro  de  Jesus,
causando-lhe ferimentos que não foram a causa eficiente
de sua morte, por circunstâncias alheias a sua vontade.

Nesse  sentido,  são  as  declarações  da
testemunha  Juliana  Francisca  de  Jesus  e  da  vítima
Alessandro  de  Jesus  prestadas  na  fase  inquisitorial  às
fls. 16-17 e 18-19, respectivamente.

Entretanto,  verifica-se  do  Boletim  de
Ocorrência de fl. 05, a informação de que um indivíduo
identificado somente pela alcunha de “Cara de porco” teria
auxiliado o indiciado Arlindo Ximenes Lemes de Souza em
sua empreitada criminosa contra a vítima Alessandro.

Ademais, consta no Laudo Pericial de Exame
de Corpo de Delito Indireto – Lesão Corporal (fls. 33-v),
a necessidade de um exame de corpo de delito complementar
direto da vítima Alessandro de Jesus, devendo, no ato da
realização do referido exame ser apresentado relatório de
atendimento médico hospitalar ou parecer de especialista.

Dessa  forma,  conquanto  os  autos  tenham
vindo relatados, o Ministério Público Estadual, por sua

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



representante legal, requisita seja realizado as seguintes
diligências:

a) seja identificada e inquirida a pessoa de
alcunha “Cara de Porco”;
 

b) seja  intimada  a  vítima  Alessandro  de
Jesus  para  que  compareça  ao  Instituto
Médico  e  Odontológico  Legal  –  IMOL,
munido  de  seu  relatório  de  atendimento
médico hospitalar.

Para tanto, concedo dilação de prazo de 30
(trinta) dias.

Local e Data

 Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP nº. 

Senhor Delegado de Polícia:

Embora  tenham  vindo  os  presentes  autos
relatados, denota-se que a resposta da Carta Precatória
expedida à f. 113 poderá contribuir significativamente
para elucidação dos fatos apurados nos presentes autos,
seja pelo seu arquivamento, oferecimento de denúncia ou
realização de novas diligências, não havendo razões para
o seu arquivamento no presente momento. 

Assim,  deixo  por  ora,  de  requerer  o
arquivamento dos presentes autos, requerendo o aguardo
da resposta da mencionada Carta Precatória expedida.

Para  tanto,  concedo  dilação  de  60
(sessenta) dias.

Local e Data

  Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP n.º: 

Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual,  através  de  sua
representante legal, requisita seja oficiado ao Instituto de
Criminalística  –  IC  e  ao  Instituto  Médico  e  Odontológico
Legal – IMOL, requerendo os Laudos de Exame em Arma de Fogo e
Exame de Corpo de Delito da vítima Ismael da Silva Lescano,
conforme ofícios de fls. 10 e 12, respectivamente, com o fim
de serem juntados aos autos.

Outrossim, nota-se que a pessoa de Robson Matheus
Menacho, arrolada como testemunha no Boletim de Ocorrência nº
6067/2012  (f.  03),  não  prestou  esclarecimentos  acerca  do
evento narrado no presente procedimento investigatório, sendo
assim,  este  Órgão  requisita,  ainda,  sejam  realizadas
diligências com o fim de intimá-la e inquiri-la acerca dos
fatos.

Para tanto, concedo dilação de 30 (trinta) dias.

     Local e Data

 Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº 
IP nº 

Senhor Delegado de Polícia:

O presente feito foi instaurado no ano
de  2008,  razão  pela  qual  está  inserido  nas  metas
prioritárias  estabelecidas  pelo  Conselho  Nacional  do
Ministério Público perante a ENASP – Estratégia Nacional
de Segurança Pública1.

Reconhece  o  Parquet –  e  aqui  fica
expressa  a  solidariedade  irrestrita  –  que  questões
administrativas importantes têm contribuído para o atraso
das conclusões dos Inquéritos Policiais.

Entretanto,  no  presente  caso,  faz-se
necessário que seja realizada providência que conduza o
objeto deste IP à elucidação, em sede extrajudicial, seja
identificando  a  autoria,  demonstrando  os  fatos
circunstanciadamente  e  identificando  a  materialidade  do
crime,  para  o  fim  de  ser,  dentro  da  legalidade,
apresentada Denúncia, seja opinando pelo arquivamento do
feito,  à  míngua  dos  elementos  capazes  de  atender  aos
pressupostos divulgados no art. 41, do Código de Processo
Penal.

Analisando  o  presente  Inquérito
Policial,  constata-se  que  a  necessidade  da  oitiva  da
testemunha Marcio Duarte de Oliveira para o esclarecimento
dos fatos.

Assim,  em  atenção  à  meta  da  ENASP,
concedo  30 (trinta) dias de prazo para a conclusão das
investigações.

Local e Data

Promotora de Justiça

1 Meta  2  da  Estratégia  Nacional  de  Justiça  e  Segurança  Pública:  “Concluir  todos  os  inquéritos  e
procedimentos investigatórios criminais instaurados até 31/12/2008, em decorrência de homicídios dolosos,
até 01.07.2011”.

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP nº.

Senhor Delegado de Polícia:

O Ministério Público Estadual requer sejam realizadas as diligências
elencadas na ordem de serviço de f. 87.

Para realização das diligências requeridas, bem como, para conclusão
das investigações, o Ministério Público Estadual concede dilação de 60 (sessenta)
dias.

             Local e Data

Promotora de Justiça
em Substituição Legal

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos n.º 
IP n.º 

Senhor Delegado de Polícia:

O Ministério Público Estadual requer seja
cumprido o despacho de f. 50-IP, remetendo os autos à
Delegacia de Polícia para a realização do requerido às
fls.  48/49-IP,  bem  como,  o  cumprimento  de  eventuais
diligências pertinentes para elucidação dos fatos.

       Local e Data

   Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº
IP nº 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

Vieram os autos com pedido de dilação de prazo
(fl. 37).

Constata-se  dos  autos  que  foi  determinada  a
realização de Exame Perinecroscópico. Assim, verifica-se
do  ofício  expedido  pelo  Instituto  de  Medicina  e
Odontologia Legal – IMOL, que o referido laudo pericial
está pronto (fl. 18).  

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
requer  seja  juntado  a  estes  autos  o  Laudo  de  Exame
Perinecroscópico.

Para  realização  da  diligência  requerida,  bem
como,  para  conclusão  das  investigações,  o  Ministério
Público Estadual concede dilação de prazo de 30 (trinta)
dias.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP nº. 

Senhor Delegado de Polícia:

Vieram os autos com pedido de dilação de
prazo (fl. 57).

Compulsando os autos, verifica-se que não
consta no presente caderno investigatório o cumprimento
da requisição constante na cota ministerial de fl. 54.

Dessa forma, o Ministério Público Estadual
requer seja cumprida a diligência elencada na aludida
cota, bem como, a juntada do Exame de Corpo de Delito
Indireto  –  Lesão  Corporal  da  vítima  Lucimari  Soares
Salgueiro solicitado à fl. 63.

      
Para  realização  das  diligências

requeridas,  bem  como,  para  imediata  conclusão  das
investigações,  o  Ministério  Público  Estadual  concede
dilação de 30 (trinta) dias.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP nº. 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

Vieram os autos com pedido de dilação de
prazo (fl. 39).

Compulsando os autos, verifica-se que não
consta no presente caderno investigatório o cumprimento
na  totalidade  das  requisições  constantes  na  cota
ministerial de fl. 26, a qual foi reiterada à fl. 34.

Dessa forma, o Ministério Público Estadual
requer  sejam  cumpridas  as  diligências  elencadas  na
aludida  cota,  sendo  que  para  realização  destas
diligências,  bem  como,  para  imediata  conclusão  das
investigações, concede dilação de prazo de 30 (trinta)
dias.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº.
IP n.º

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  requer  seja
intimada a testemunha Marinalva da Silva, para prestar
depoimento perante a Autoridade Policial.

Outrossim, requer seja oficiado ao Instituto de
Medicina  e  Odontologia  Legal  –  IMOL  solicitando  a
reiteração do pedido do relatório médico-hospitalar  da
vítima Silvio César da Silva ao Hospital Santa Casa para
elaboração  do  Exame  de  Corpo  de  Delito  –  Exame
Necroscópico.
      

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
concede  dilação  de  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  a
realização  da  referida  diligência,  bem  como,  para  a
conclusão das investigações.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP n.º 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  requer  seja
juntado aos autos o Laudo de Exame de Corpo de Delito –
Exame  Lesão  Corporal  da  vítima  Márcio  Ferreira  dos
Santos  e  o  Laudo  Pericial  de  Análise  em  Objetos,
requisitados  às  fls.  16  e  17,  respectivamente,  para
conclusão das investigações.
      

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
concede  dilação  de  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  a
realização da referida diligência.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP nº. 

Senhor Delegado de Polícia:

Analisando  o  presente  Inquérito,  constata-se
que foi concedida dilação de 60 (sessenta) dias no dia
05 de dezembro de 2012 (fl. 11), para a realização de
diligências  para  apuração  dos  fatos  narrados  nos
presentes autos.

Entretanto,  verifica-se  que  excedido  o  prazo
assinalado,  não  foi  realizado  qualquer  diligência  no
referido caderno investigatório, sendo somente em 25 de
março deste ano corrente remetido a este órgão com novo
pedido de dilação de prazo (fl. 13).

 Dessa  forma,  o  Ministério  Pública  Estadual
requer  sejam  localizadas  e  intimadas  as  testemunhas
Elisangela Maria Bueno de Almeida e Simião Bispo, para
inquiri-las  acerca  dos  fatos  apurados  no  presente
inquérito policial, bem como, seja juntado aos autos o
Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesão Corporal da
vítima Aparecida Rosimeire Bueno, requerido à fl. 04.

Para  realização  das  diligências  requisitadas,
bem como, para conclusão das investigações, o Ministério
Público Estadual concede dilação de 60 (sessenta) dias.

Ao  tempo  que  requer  seja  observado  pela
Autoridade Policial o prazo de permanência do presente
caderno investigatório na Delegacia de Polícia para que
este não seja novamente excedido.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP nº. 

Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  requer  seja
juntado aos autos o Laudo de Exame de Corpo de Delito –
Exame  Necroscópico  e  o  Laudo  de  Exame  de  Comparação
Genética (DNA), requeridos, respectivamente, às fls. 05
e 21.
      

Para realização das diligências requeridas, bem
como,  para  conclusão  das  investigações,  o  Ministério
Público Estadual concede dilação de 60 (sessenta) dias.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP n.º 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  requer  seja
juntado aos autos o Laudo de Exame de Corpo de Delito –
Exame  Necroscópico  da  vítima  Ivan  Santana  Ximenes,
requisitado à fl. 04.
      

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
concede  dilação  de  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  a
realização  da  referida  diligência,  bem  como,  para  a
conclusão das investigações.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº.
IP n.º 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  requer  seja
juntado aos autos o Laudo de Exame de Corpo de Delito –
Exame  Necroscópico  da  vítima  Erivelton  Aparecido  da
Silveira, requisitado à fl. 13.
      

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
concede  dilação  de  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  a
realização  da  referida  diligência,  bem  como,  para  a
conclusão das investigações

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº.
IP n.º 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  requer  seja
juntado aos autos o Laudo de Exame de Corpo de Delito –
Exame  Necroscópico  da  vítima  Tereza  Aguilera  de
Oliveira, requisitado à fl. 05.
      

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
concede  dilação  de  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  a
realização  da  referida  diligência,  bem  como,  para  a
conclusão das investigações

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP n.º 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  requer  seja
juntado aos autos o Laudo de Exame de Corpo de Delito –
Exame  Necroscópico  da  vítima  Manoel  Messias  Pedro,
requisitado à fl. 05, para conclusão das investigações.
      

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
concede  dilação  de  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  a
realização da referida diligência.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP n.º: 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  requer  seja
juntado aos autos o Laudo de Exame de Corpo de Delito –
Lesão Corporal da vítima Luiz Santana Xavier, requerido
à fl. 05.
      

Para  realização  da  diligência  requerida,  bem
como,  para  conclusão  das  investigações,  o  Ministério
Público Estadual concede dilação de prazo de 30 (trinta)
dias.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP n.º: 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  requer  seja
juntado aos autos o Laudo de Exame de Corpo de Delito –
Lesão Corporal da vítima Ronei Ramires Alves, requerido
à fl. 05.
      

Para realização das diligências requeridas, bem
como,  para  conclusão  das  investigações,  o  Ministério
Público Estadual concede dilação de prazo de 30 (trinta)
dias.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP n.º: 

Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  requer  seja
juntado aos autos o Laudo de Exame de Corpo de Delito –
Lesão Corporal da vítima Gustavo Figueiredo de Oliveira,
requerido à fl. 04.
      

Para realização das diligências requeridas, bem
como,  para  conclusão  das  investigações,  o  Ministério
Público Estadual concede dilação de 60 (sessenta) dias.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP n.º 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  requer  seja
juntado aos autos o Laudo de Exame de Corpo de Delito –
Exame Necroscópico da vítima Hissão Yamada, requisitado
à fl. 49, para conclusão das investigações.
      

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
concede  dilação  de  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  a
realização da referida diligência

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP n.º 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  requer  seja
reiterado o ofício de fl. 11, enviado ao Instituto de
Criminalística - IC, com o fim de ser juntado aos autos
o Laudo de Vistoria em Local do crime.
      

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
concede  dilação  de  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  a
realização  da  referida  diligência,  bem  como,  para  a
conclusão das investigações.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº
IP nº 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

Vieram os autos com pedido de dilação de prazo
(fl. 56).

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
requer  seja  oficiado  ao  Instituto  de  Medicina  e
Odontologia Legal – IMOL solicitando os laudos periciais
dos Exames de Corpo de Delito Indiretos das vítimas Mike
Diogo Figueredo de Oliveira Messa e Gustavo Figueredo de
Oliveira.

Para realização das diligências requeridas, bem
como,  para  conclusão  das  investigações,  o  Ministério
Público Estadual concede dilação de prazo de 30 (trinta)
dias.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP n.º

Senhor Delegado de Polícia:

O Ministério Público Estadual requer que seja
oficiado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Campo
Grande/MS,  solicitando  cópia  do  Prontuário  de
Atendimento Médico da vítima Rogerio Cavalcante de Lima,
e após seja esta encaminhada ao Instituto de Medicina e
Odontologia Legal - IMOL, para realização de Exame de
Corpo de Delito – Lesão Corporal Indireto.

Para realização das diligências requeridas, bem
como,  para  conclusão  das  investigações,  o  Ministério
Público Estadual concede dilação de 30 (trinta) dias.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP n.º:

Senhor Delegado de Polícia:

O Ministério Público Estadual requer que seja
oficiado ao Hospital Regional do Mato Grosso do Sul -
Rosa  Pedrossian,  solicitando  cópia  do  Prontuário  de
Atendimento Médico da vítima Otacilio Ferraz Barbosa, e
após seja esta encaminhada ao Instituto de Medicina e
Odontologia Legal - IMOL, para realização de Exame de
Corpo de Delito – Lesão Corporal Indireto.

Para realização das diligências requeridas, bem
como,  para  conclusão  das  investigações,  o  Ministério
Público Estadual concede dilação de 60 (sessenta) dias.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP nº. 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

Compulsando o presente caderno investigatório,
verifica-se  que  Vossa  Excelência  determinou  algumas
diligências  a  serem  realizadas  para  a  elucidação  dos
fatos  apurados  nos  autos  à  fl.  46,  as  quais  foram
cumpridas em sua totalidade.

Entretanto,  não  consta  nos  autos  o  termo  de
depoimento referente à oitiva da testemunha Kaike Soares
Luzardo intimada pelo mandado de fl. 57, devendo ser
realizada a juntada do referido termo.

Além disso, verifica-se do despacho de fl. 52,
que as pessoas Eliton de Lima Soares, Robson da Silva
Soares, Marcelo de Lima Soares e Diego de Lima Soares
foram formalmente indiciados, devendo, serem realizados
os respectivos interrogatórios destes.
      

Para realização das diligências requeridas, bem
como,  para  conclusão  das  investigações,  o  Ministério
Público Estadual concede dilação de prazo de 30 (trinta)
dias.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP nº.

Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  requer  sejam
localizadas e intimadas as testemunhas Neilton de Assis
Alves  de  Paiva  e  Bruno  Stefano  Elias  de  Paiva,  para
inquiri-las  acerca  dos  fatos  apurados  no  presente
inquérito policial.
      

Para realização das diligências requeridas, bem
como,  para  imediata  conclusão  das  investigações,  o
Ministério  Público  Estadual  concede  dilação  de  30
(trinta) dias.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP nº. 

Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  requer  sejam
localizadas e intimadas as testemunhas Jeferson da Silva
Santana e Haruo Fujii, ambas qualificadas no Boletim de
Ocorrência de fl. 03, para inquiri-las acerca dos fatos
apurados no presente inquérito policial.
      

Para realização das diligências requeridas, bem
como,  para  imediata  conclusão  das  investigações,  o
Ministério Público Estadual concede dilação de prazo de
30 (trinta) dias.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP nº. 

Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  requer  sejam
localizadas  e  intimadas  as  testemunhas  Paulo  Gusmão
Delfino  e  Albertina  Escobar  Piazza,  para  inquiri-las
acerca  dos  fatos  apurados  no  presente  inquérito
policial.
      

Para realização das diligências requeridas, bem
como,  para  conclusão  das  investigações,  o  Ministério
Público Estadual concede dilação de 60 (sessenta) dias.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP n.º

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  requer  seja
intimada  a  testemunha  Márcio  Cleiton  da  Silva  para
prestar  declarações,  a  fim  de  averiguar  se  esta  tem
conhecimento de quais pessoas a vítima era mais próxima
e os locais que frequentava.
      

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
concede  dilação  de  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  a
realização  da  referida  diligência,  bem  como,  para  a
conclusão das investigações.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº.
IP nº. 

MM. Juiz:

Trata-se de Inquérito Policial instaurado para
apurar eventual conduta ilícita por parte do policial
militar  Alexander  Nantes  Stein,  a  qual  ocasionou  na
morte da vítima Juan Barros Barboza, conforme Laudo de
Exame de Corpo de Delito – Exame Necroscópico de fls.
80-85.

Infere-se nos autos, que a autoridade policial
tomou conhecimento da infração penal através do Boletim
de Ocorrência nº 5380/2012-DEPAC, com a notícia de que
no dia 06 de maio de 2012, na Rua Bom Sucesso, nº 420,
bairro Vila Marcos Roberto, nesta capital, Juan Barros
Barboza teria sofrido ferimento de disparo de arma de
fogo,  sendo  esta  de  propriedade  de  Alexander  Nantes
Stein, soldado da polícia militar.

Ocorre  que,  conforme  documentos  juntados  às
fls.  100-165  dos  autos,  constata-se  que  os  presentes
fatos já foram apurados através do Inquérito Policial nº
247/2012,  que  gerou  a  ação  penal  nº  0045756-
05.2012.8.12.0001,  em  trâmite  perante  a  5ª  Vara
Criminal, nesta capital, consoante cópia da denúncia em
anexo.

Assim, depreende-se dos autos, que os mesmos
fatos  foram  objeto  da  instauração  de  dois  inquéritos
policiais.

Dessa forma, tratando-se de inquérito policial
cujos fatos já foram apurados na Ação Penal n. 0045756-
05.2012.8.12.0001,  em  trâmite  perante  a  5ª  Vara
Criminal, nesta capital, o Ministério Público, por sua

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



representante legal, requer o arquivamento do presente
feito, nos termos do artigo 28 do Código de Processo
Penal.

                      Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº.
IP n.º: 

Senhor Delegado de Polícia:

Consta da portaria dos presentes autos, que a
vítima  Amadeu  Moraes  Salu  veio  a  óbito  em  razão  de
ferimentos  ocorridos  em  um  acidente  de  trânsito,
ocorrido no dia 07 de janeiro de 2013, na cidade de São
Gabriel do Oeste.

Além disso, conforme informação prestada pela
Santa Casa (fls. 07-08), a vítima veio para esta Capital
encaminhada  pela  Central  de  Regulação  do  Estado,  com
solicitação do Hospital Municipal José Valdir Antunes,
Rio  Verde  –  MS,  com  a  justificativa  de  “vaga  zero”,
transportado pela ambulância. 

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
requer  sejam  realizadas  diligências  no  sentido  de
averiguar a dinâmica dos fatos que envolveram a vítima
Amadeu Moraes Salu, seja na cidade de São Gabriel do
Oeste ou na cidade de Rio Verde de Mato Grosso/MS, que
acarretou em sua internação no Hospital Municipal José
Valdir Antunes.

Após constatado o local do acidente, requer o
encaminhamento  da  perícia,  com  o  fim  de  apurar  as
circunstâncias do aventado acidente de trânsito.

Para realização das diligências requeridas, bem
como,  para  conclusão  das  investigações,  o  Ministério
Público Estadual concede dilação de 60 (sessenta) dias.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº.
IP n.º 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

Vieram os autos com pedido de dilação de prazo
à fl. 106.

Compulsando o presente caderno investigatório,
verifica-se  que  foram  colhidas  novas  provas  com
indicação de provável autoria do delito em testilha.

Portanto, o Ministério Público Estadual requer
que  a  Autoridade  Policial  esclareça  sobre  a
possibilidade do indiciamento de Alisson Rodrigo Poits
Vilalva, devendo ser formalizada a sua convicção.

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
concede  dilação  de  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  a
realização  da  referida  diligência,  bem  como,  para  a
conclusão das investigações.

  
Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP n.º 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  requer  seja
expedida  ordem  de  serviço  para  que  sejam  realizadas
diligências com o intuito de localizar e intimar a Sra.
Elisângela  Maria  Bueno  de  Almeida,  para  prestar
depoimento perante a Autoridade Policial.

Outrossim, requer seja oficiado ao Serviço de
Verificação de Óbito – SVO solicitando cópia do registro
de  óbito  de  Aparecida  Rosimeire  Bueno  de  Almeida  ou
informação sobre a causa de sua morte.
      

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
concede  dilação  de  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  a
realização  da  referida  diligência,  bem  como,  para  a
conclusão das investigações.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP n.º

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  requer  seja
expedida  ordem  de  serviço  para  que  sejam  realizadas
diligências  com  o  intuito  de  localizar  e  intimar  a
vítima  Luciano  Crispim  Arce  para  prestar  depoimento
perante a Autoridade Policial.

Outrossim, requer que a vítima Luciano Crispim
Arce  seja  encaminhada  ao  Instituto  de  Medicina  e
Odontologia Legal – IMOL para ser submetida ao Exame de
Corpo de Delito.
      

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
concede  dilação  de  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  a
realização  da  referida  diligência,  bem  como,  para  a
conclusão das investigações.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP n.º 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  requer  seja
expedida  ordem  de  serviço  para  que  sejam  realizadas
diligências com o intuito de localizar e intimar a Sra.
Valdirene Batista Lima, para prestar depoimento perante
a Autoridade Policial.

Outrossim, requer seja a testemunha Júlio Celso
Espinosa,  proprietário  da  lanchonete  “Dog  Julião”,
ouvida  novamente  para  indicar  testemunhas  que
presenciaram os fatos, a fim que estas sejam inquiridas
sobre  a  dinâmica  do  evento  delituoso  apurado  nestes
autos.
      

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
concede  dilação  de  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  a
realização  da  referida  diligência,  bem  como,  para  a
conclusão das investigações.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP n.º 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  requer  seja
expedida  ordem  de  serviço  para  que  sejam  realizadas
diligências  na  vizinhança  da  vítima,  a  fim  de  obter
informações  acerca  do  relacionamento  entre  a  vítima
Célia  da  Silva  Leitão  e  seu  cônjuge  Marcelo  Renato
Coelho de Miranda.
      

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
concede  dilação  de  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  a
realização  da  referida  diligência,  bem  como,  para  a
conclusão das investigações.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP nº. 

Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  requer  seja
expedido  a  Carta  Precatória  ao  Juízo  de  Jardim/MS
requerido pela autoridade policial às fls. 58-59.

Ademais,  requer  sejam  realizadas  as  demais
diligências  que  a  autoridade  policial  considerar
pertinentes  para  a  elucidação  dos  fatos  apurados  no
presente inquérito policial.
     

Para realização das diligências requeridas, bem
como,  para  conclusão  das  investigações,  o  Ministério
Público Estadual concede dilação de 30 (trinta) dias.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº 
IP nº 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

Vieram os autos com pedido de dilação de prazo
(fl. 204).

O  Ministério  Público  Estadual  reitera  a
manifestação de f. 197, requerendo a juntada do Exame
Pericial solicitado as fls. 194.
      

Para  realização  da  diligência  requerida,  bem
como,  para  conclusão  das  investigações,  este  Órgão
Ministerial  concede  dilação  de  prazo  de  30  (trinta)
dias.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº.
IP n.º 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

Vieram os autos com pedido de dilação de prazo
(fl. 166).

Compulsando o presente caderno investigatório,
verifica-se que Vossa Excelência determinou a expedição
de ofício ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal –
IMOL solicitando a remessa do Laudo de Exame de Corpo de
Delito  Indireto  –  Lesão  Corporal  da  vítima  Edson
Francisco da Silva.

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
concede  dilação  de  prazo  de  30  (trinta)  dias  para
aguardar  a  remessa  do  referido  laudo  pericial,  sem
prejuízo  de  realização  de  novas  diligências  que  a
Autoridade Policial considerar pertinente para conclusão
das investigações.

                      Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº.
IP nº.

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  manifesta-se
favoravelmente ao requerido à fl. 107, bem como, aguarda
o  cumprimento  das  diligências  determinadas  por  Vossa
Excelência.

Para realização das diligências requeridas, bem
como,  para  conclusão  das  investigações,  o  Ministério
Publico Estadual concede dilação de prazo de 30 (trinta)
dias.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP nº. 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  manifesta-se
favoravelmente ao requerido à fl. 102, bem como, aguarda
o  cumprimento  das  diligências  determinadas  por  Vossa
Excelência no aludido despacho.

Para realização das diligências requeridas, bem
como,  para  conclusão  das  investigações,  o  Ministério
Publico Estadual concede dilação de prazo de 30 (trinta)
dias.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP nº. 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  manifesta-se
favoravelmente ao requerido à fl. 133, bem como, aguarda
o  cumprimento  das  diligências  determinadas  por  Vossa
Excelência.

Para realização das diligências requeridas, bem
como,  para  conclusão  das  investigações,  o  Ministério
Publico Estadual concede dilação de prazo de 30 (trinta)
dias.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP nº. 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  manifesta-se
favoravelmente ao requerido à fl. 167, bem como, aguarda
o  cumprimento  das  diligências  determinadas  por  Vossa
Excelência no aludido despacho.

Para realização das diligências requeridas, bem
como,  para  conclusão  das  investigações,  o  Ministério
Publico Estadual concede dilação de prazo de 30 (trinta)
dias.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP n.º 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  manifesta-se
favoravelmente ao requerido à fl. 86, bem como, aguarda
o  cumprimento  das  diligências  determinadas  por  Vossa
Excelência à fl. 82.

Para realização das diligências requeridas, bem
como,  para  conclusão  das  investigações,  o  Ministério
Publico Estadual concede dilação de prazo de 30 (trinta)
dias.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº.
IP nº. 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  manifesta-se
favoravelmente ao requerido à fl. 143, bem como, aguarda
o  cumprimento  das  diligências  determinadas  por  Vossa
Excelência à fl. 139.

Para realização das diligências requeridas, bem
como,  para  conclusão  das  investigações,  o  Ministério
Publico Estadual concede dilação de prazo de 30 (trinta)
dias.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP n.º 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

Vieram os autos com pedido de dilação de prazo
(fl. 213).

Compulsando o presente caderno investigatório,
verifica-se  que  Vossa  Excelência  determinou  algumas
diligências  a  serem  realizadas  para  a  elucidação  dos
fatos apurados nos autos à fl. 201, as quais não foram
cumpridas em sua totalidade.

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
requer  sejam  realizadas  as  diligências  remanescentes,
elencadas no referido despacho.
      

Para realização das diligências requeridas, bem
como,  para  conclusão  das  investigações,  o  Ministério
Público Estadual concede dilação de prazo de 30 (trinta)
dias.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP nº. 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  manifesta-se
favoravelmente ao requerido à fl. 63, bem como, aguarda
o  cumprimento  das  diligências  determinadas  por  Vossa
Excelência no aludido despacho.

Para realização das diligências requeridas, bem
como,  para  conclusão  das  investigações,  o  Ministério
Publico Estadual concede dilação de prazo de 30 (trinta)
dias.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº.
IP n.º 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

Vieram os autos com pedido de dilação de prazo
(fl. 213).

Compulsando o presente caderno investigatório,
verifica-se  que  Vossa  Excelência  determinou  algumas
diligências  a  serem  realizadas  para  a  elucidação  dos
fatos apurados nos autos à fl. 201, as quais não foram
cumpridas em sua totalidade.

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
requer  sejam  realizadas  as  diligências  remanescentes,
elencadas no referido despacho.
      

Para realização das diligências requeridas, bem
como,  para  conclusão  das  investigações,  o  Ministério
Público Estadual concede dilação de prazo de 30 (trinta)
dias.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP nº. 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  manifesta-se
favoravelmente ao requerido à fl. 139, bem como, aguarda
o cumprimento da Ordem de Serviço expedida à fl. 138.

Para realização das diligências requeridas, bem
como,  para  conclusão  das  investigações,  o  Ministério
Publico Estadual concede dilação de prazo de 30 (trinta)
dias.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP nº.

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  manifesta-se
favoravelmente ao requerido à fl. 23, bem como, aguarda
o cumprimento das determinações de Vossa Excelência às
fls. 12-13 em sua totalidade. 

Para  tanto,  concedo  dilação  de  prazo  de  30
(trinta) dias.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº.
IP n.º 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

Vieram os autos com pedido de dilação de prazo
(fl. 141).

Compulsando o presente caderno investigatório,
verifica-se que Vossa Excelência determinou a expedição
de  carta  precatória  à  Comarca  de  Angélica/MS  para
intimação de Erickson Soares de Souza (fl. 137).

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
concede  dilação  de  prazo  de  30  (trinta)  dias  para
aguardar o cumprimento da carta precatória expedida à
fl. 138, sem prejuízo de realização de novas diligências
que  a  Autoridade  Policial  considerar  pertinente  para
conclusão das investigações.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP n.º 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

Vieram os autos com pedido de dilação de prazo
(fl. 39).

Compulsando o presente caderno investigatório,
verifica-se que este órgão ministerial requereu algumas
diligências  a  serem  realizadas  para  a  elucidação  dos
fatos apurados nos autos às fls. 27-28, as quais não
foram cumpridas em sua totalidade.

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
requer  sejam  realizadas  as  diligências  remanescentes,
elencadas na referida cota ministerial.

Para realização das diligências requeridas, bem
como,  para  conclusão  das  investigações,  o  Ministério
Público Estadual concede dilação de prazo de 30 (trinta)
dias.

Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP nº. 

Senhor Delegado de Polícia:

Analisando  o  presente  Inquérito,  constata-se
que os autos foram recebidos na 5ª Delegacia de Polícia
de Campo Grande/MS na data de 25 de outubro de 2012 para
continuidade das investigações (f. 105-verso/IP).

No dia 04 de dezembro de 2012 foi solicitado
dilação de prazo pela autoridade policial (f. 106/IP),
tendo sido concedida dilação de 60 (sessenta) dias no
dia  07  de  dezembro  de  2012  (fl.  109/IP),  para  a
realização  de  diligências  para  apuração  dos  fatos
narrados nos presentes autos.

Entretanto,  verifica-se  que  excedido  o  prazo
assinalado,  não  foi  realizado  qualquer  diligência  no
referido caderno investigatório, exceto uma juntada de
um auto de apreensão, sendo somente em 12 de abril deste
ano corrente remetido a este órgão com novo pedido de
dilação de prazo (fl. 111/IP).

 Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
requer  seja  realizado  o  Exame  de  Corpo  de  Delito
Indireto  Complementar  –  Lesão  Corporal  da  vítima
Aparecido  Ataíde  dos  Santos,  mediante  a  cópia  do
Prontuário de Atendimento de fls. 113-138, encaminhada
pela  Associação  Beneficente  de  Campo  Grande  –  Santa
Casa.

Para realização da diligência requisitada, bem
como,  para  imediata  conclusão  das  investigações,  o
Ministério  Público  Estadual  concede  dilação  de  30
(trinta) dias.

Por fim, requer seja observado pela Autoridade
Policial  o  prazo  de  permanência  do  presente  caderno

Rua da Paz, 134 – Jardim dos Estados – CEP 79002-190
Campo Grande/MS – Telefone (67) 33134711 – www.mp.ms.gov.br



investigatório na Delegacia de Polícia para que este não
seja novamente excedido.

Local e data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877

Rua da Paz, 134 – Jardim dos Estados – CEP 79002-190
Campo Grande/MS – Telefone (67) 33134711 – www.mp.ms.gov.br



Autos nº. 
IP nº. 

Senhor Delegado de Polícia:

Compulsando os presentes autos, verifica-se que
foram determinadas algumas diligências para elucidação
dos fatos apurados nos autos à fl.61.

Contudo,  constata-se  que  não  foram
providenciadas  a  localização  e  a  intimação  para  a
inquirição  da  pessoa  de  Rafael  Henrique  Teixeira
Medeiros,  bem como,  do indivíduo  identificado somente
pela alcunha de “Junão” ou “Júnior”.

Além  disso,  observa-se  também  que  não  foi
expedido ofício ao Instituto de Medicina e Odontologia
Legal – IMOL, reiterando o pedido de fl. 19.

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
concede  dilação  de  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  a
realização  das  referidas  diligências,  bem  como,  para
conclusão das investigações.

Local e data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP nº. 

Senhor Delegado de Polícia:

Analisando  o  presente  Inquérito,  constata-se
que foi concedida dilação de 60 (sessenta) dias no dia
10 de dezembro de 2012 (fl. 815), para a realização de
diligências  para  apuração  dos  fatos  narrados  nos
presentes autos.

Entretanto,  verifica-se  que  somente  foi
determinada uma diligência pela autoridade policial da
3ª Delegacia de Polícia de Campo Grande-MS depois de
excedido  o  prazo  assinalado.  Assim,  os  autos  foram
remetidos a este órgão apenas em 12 de abril deste ano
corrente com novo pedido de dilação de prazo (fl. 818-
verso/IP).

 Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
requer  seja  juntado  a  cópia  dos  autos  do  Inquérito
Policial instaurado visando apurar eventual prática do
delito de estupro contra a vítima Rayssa Francisca Dias
Basílio.

Para realização da diligência requisitada, bem
como,  para  imediata  conclusão  das  investigações,  o
Ministério  Público  Estadual  concede  dilação  de  30
(trinta) dias.

Por fim, requer seja observado pela Autoridade
Policial  o  prazo  de  permanência  do  presente  caderno
investigatório na Delegacia de Polícia para que este não
seja novamente excedido.

Local e data
Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP nº. 

Senhor Delegado de Polícia:

Compulsando os presentes autos, verifica-se a
ausência  do  relatório  concernente  ao  cumprimento  da
ordem  de  serviço  expedida  à  fl.  116,  objetivando
elucidar os fatos apurados nos autos.

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
concede  dilação  de  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  a
juntada do referido relatório, bem como, para conclusão
das investigações.

Local e data
Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP nº. 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

Compulsando os presentes autos, verifica-se a
expedição de cobrança para resposta à ordem de serviço
de fl. 33, objetivando elucidar os fatos apurados nos
autos.

Entretanto, constata-se nos autos que não foi
juntado o relatório da referida ordem de serviço até o
presente momento para a continuidade das investigações.

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
concede  dilação  de  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  a
juntada do referido relatório, bem como, para conclusão
das investigações.

Local e data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP nº. 

Senhor Delegado de Polícia:

Compulsando os presentes autos, verifica-se a
ausência  do  relatório  concernente  ao  cumprimento  da
ordem de serviço expedida à fl. 89, objetivando elucidar
os fatos apurados nos autos.

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
concede  dilação  de  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  a
juntada do referido relatório, bem como, para conclusão
das investigações.

Local e data

Promotor de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº.
IP nº.

Senhor Delegado de Polícia:

Compulsando  o  presente  caderno  investigatório,
observa-se que este órgão ministerial requisitou algumas
diligências  necessárias  para  elucidação  dos  fatos  (fl.
41).

Ocorre que, a Autoridade Policial não determinou
a  intimação  para  oitiva  da  testemunha  Natanael  Batista
Nascimento, bem como, ao inquirir a vítima Amauri Martins
dos Santos, deixou de questioná-la acerca do paradeiro de
sua cônjuge, Roseli Ferreira.

Dessa forma, o Ministério Público Estadual requer
sejam realizadas as seguintes diligências:

a) Localizar  e  intimar  as  testemunhas  Roseli
Ferreira  e  Natanael  Batista  Nascimento  para
inquiri-las dos fatos apurados nestes autos;

b) Juntar o Laudo Pericial de Exame de Corpo de
Delito da vítima Amauri Martins dos Santos;

c) Intimar  a  Sra.  Patrícia  Aparecida  da  Silva
Araújo para indique a propriedade da residência
localizada na Rua Alto da Lapa, n. 158, bairro
Jardim Centenário, nesta capital.

Para realização das diligências requeridas, bem
como,  para  conclusão  das  investigações,  o  Ministério
Público Estadual concede dilação de 30 (trinta) dias.

                      Local e Data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP nº. 

Senhor Delegado de Polícia:

Compulsando o presente caderno investigatório,
observa-se  que  este  órgão  ministerial  requisitou  a
localização  e  inquirição  das  pessoas  de  Patrícia
Rodrigues da Silva e Albina Santos (fl. 98).

Ocorre  que,  a  Autoridade  Policial  determinou
somente a oitiva de Albina Santos, Belmiro dos Santos
Neto e Fátima de Souza Silva, conforme despacho de fl.
100.

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
requer  sejam  realizadas  as  diligências  remanescentes
elencadas no despacho de fl. 100, bem como, localizada e
inquirida a Patrícia Rodrigues da Silva.

Ademais, requer a expedição de ofício à Comarca
de Anastácio/MS para a devolução da carta precatória de
fl. 102, devidamente cumprida.

Para realização das diligências requeridas, bem
como,  para  conclusão  das  investigações,  o  Ministério
Público Estadual concede dilação de 30 (trinta) dias.

Local e data

Promotor de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP nº. 

Senhor Delegado de Polícia:

Compulsando o presente caderno investigatório,
verifica-se  que  a  Autoridade  Policial  determinou
diversas  diligências  a  serem  realizadas  para  a
elucidação dos fatos apurados nos autos à fl. 19.

Após,  foi  reiterado  o  cumprimento  do  r.
despacho à fl. 25, porém o cartório manteve-se inerte.

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
requer  sejam  realizadas  as  diligências  remanescentes
elencadas no despacho de fl. 19.
      

Para realização das diligências requeridas, bem
como,  para  conclusão  das  investigações,  o  Ministério
Público Estadual concede dilação de 30 (trinta) dias.

Local e data

Promotor de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP nº. 

Senhor Delegado de Polícia:

Compulsando os presentes autos, verifica-se que
foram  determinadas  algumas  diligências  a  serem
realizadas  para  a  elucidação  dos  fatos  apurados  nos
autos à fl. 69.

Contudo,  ainda  que  tenham  sido  tomadas  as
devidas  providências  para  o  cumprimento  das  aludidas
determinações,  não houve  tempo hábil  para finalização
destas.

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
concede  dilação  de  prazo  de  30  (trinta)  dias  para
realização  das  referidas  diligências,  bem  como,  para
conclusão das investigações.

Local e data

Promotor de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP nº. 

Senhor Delegado de Polícia:

Compulsando o presente caderno investigatório,
verifica-se  que  Vossa  Senhoria  determinou  algumas
diligências  a  serem  realizadas  para  a  elucidação  dos
fatos apurados nos autos à fl. 61.

Contudo,  verifica-se  que  não  foram
providenciadas  a  localização  e  a  intimação  para  a
inquirição  da  pessoa  de  Rafael  Henrique  Teixeira
Medeiros,  bem como,  do indivíduo  identificado somente
pela alcunha de “Junão” ou “Júnior”.

Além  disso,  observa-se  também  que  não  foi
expedido ofício ao Instituto de Medicina e Odontologia
Legal – IMOL reiterando o pedido de fl. 19.

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
concede  a  dilação  de  prazo  de  30  (trinta)  dias  para
realização  das  referidas  diligências,  bem  como,  para
conclusão das investigações.

Local e data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP nº. 

Senhor Delegado de Polícia:

Compulsando o presente caderno investigatório,
verifica-se  que  Vossa  Senhoria  determinou  algumas
diligências  a  serem  realizadas  para  a  elucidação  dos
fatos apurados nos autos à fl. 12, as quais não foram
cumpridas em sua totalidade.

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
requer  sejam  realizadas  as  diligências  remanescentes
elencadas no referido despacho.
      

Para realização das diligências requeridas, bem
como,  para  conclusão  das  investigações,  o  Ministério
Público Estadual concede dilação de prazo de 30 (trinta)
dias.

Local e data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877


