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Autos n.º 0100077-34.2018.8.20.0105
Classe Inquérito Policial/PROC
Acusado Kleyjane Medeiros dos Santos e outros

DECISÃO

Vistos.
Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de Kleyjane

Medeiros dos Santos, Orllena Elisiane Santos da Silva, Juliane Aline Baracho dos Santos e Leandro de
Souza, como incursos na sanção do art. 171, caput, c/c art. 288, em concurso material previsto no art.
69, todos do Código Penal.

Alega que os denunciados se associaram com o fim específico de cometer crime de
estelionato, obtendo para sí vantagem ilícita em prejuízo da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT, induzindo a erro as pessoas de Lucas Willian de Farias Simão e Francisca Delma Ferreira de
Farias.

O Representante do Ministério Público requereu a aplicação de medidas cautelares
previstas no art. 319, incisos II e VI, do CPP, sem previa intimação, em desfavor do policial militar
Leandro de Souza, para quer seja determinada a suspensão do exercício da sua função púbica, bem
como proibição do acesso e frequência do acusado à sede ou qualquer outra dependência da Delegacia
Civil de Macau, assim como a 1ª Companhia Independente da Policia Militar de Macau.

Inicialmente, recebo a denúncia, posto não vislumbrar qualquer causa de rejeição
sumária.

Quanto à fixação de medidas cautelares, estas subordinam-se ao preenchimento dos
requisitos elencados no art. 282 do CPP, já que implicam em limitação da liberdade dos representados.

De acordo com o citado dispositivo, a fixação das cautelares requer:

“ I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a
instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a
prática de infrações penais
II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato
e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Na hipótese em análise, entendo que as medidas requeridas são necessárias e adequadas
para a investigação e instrução criminal, seja a gravidade dos ilícitos penais investigados, seja as
circunstâncias dos fatos e sobretudo as condições pessoais do denunciado. Isto se dá pelo fato de
Leandro de Souza ser policial militar e, diante das provas produzidas ao longo do inquérito policial, o
denunciado se utilizar da sua função para elaboração de Boletins de Ocorrência com informações não
condizentes com a realidade e, juntamente com sua esposa, coordenar a suposta associação criminosa.

Portanto, entendo necessária e adequada a medida de suspensão do exercício da função
pública do policial militar, bem como proibição de acesso às dependências da Delegacia Civil de Macau
e da 1º Companhia Independente da Policia Militar lotada neste município, pelas mesmas razões já
expostas, isto tudo de modo a evitar a reiteração dos crimes, a destruição, ocultação ou alteração das
provas, e ainda para garantir a investigação e instrução.

Diante de todo o exposto e da presença dos requisitos legais, acato o requerimento
ministerial para suspender o policial militar LEANDRO DE SOUZA do exercício de função
pública, bem como proibir o seu acesso e frequência à sede ou qualquer outra dependência da
Delegacia Civil de Macau e da 1º Companhia Independente da Polícia Militar na cidade de Macau.

Oficie-se as polícias militar e civil dando-lhes ciência de da medida de suspensão do
cargo, bem como, para efeito de fiscalização da proibição do denunciado acima citado de acessar ou
frequentar qualquer dependência da Delegacia Civil de Macau e da 1º Companhia Independente da



Polícia Militar na cidade de Macau.
Oficie-se a Justiça do Trabalho para que encaminhe a este juízo cópia das atas de

audiência em que foi parte a empresa LFJ assessoria em Seguro DPVAT, CNPJ nº 21.546.870/0001-30
e que o denunciado Leandro de Souza atuou como preposto.

Citem-se os réus para responderem, por escrito, a acusação, no prazo de 10 (dez) dias,
oportunidade em que poderão arguir preliminares e aduzir tudo o que entenderem ser do interesse da sua
defesa, bem como apresentar documentos, especificar as provas que pretendem produzir e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

3. Ficam os denunciados advertidos de que se não for apresentada resposta no prazo
legal, ou se não for constituído advogado, será nomeado defensor para oferecê-la. Em tal hipótese, fica
de logo nomeado o Dr. Humberto Firmino, OAB/PB nº 15.403 como defensor, devendo o mesmo ser
intimado para dizer se aceita o encargo e oferecer defesa no prazo supra.

4. Apresentada a resposta, voltem-me os autos conclusos para os fins do art. 397 do
CPP.

5. Expeça-se consulta de antecedentes, caso ainda não conste dos autos.
6. Evolua-se a classe processual, atualizando-se o histórico de partes no SAJ.
Cumpra-se.

Macau/RN, 20 de abril de 2018.

Jose Ronivon Beija-mim de Lima
Juiz de Direito Substituto


