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produziram em José Zerrita Feitosa Pereira, Felix Guida dos Santos, Rangel da Silva Lima e

Francisca Marahana Pereira Batista ("Juliete")- quanto a esta vitima em manifesto ato de violência

contra mulher grávida- as lesões corporais descritas nos laudos periciais de fls 47/51, 52/57, 58/63

e 64/69 que foram as causas eficientes de suas mortes.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os

denunciados Cícero e José Pereira provocaram aborto de dois fetos que estavam no ventre da

vítima Francisca Marahana Batista Pereira, conhecida também como "Juliete", sem o consentimento

da gestante.

Apurou-se que o denunciado Carlos Roberto Pereira contribuiu

de forma decisiva para a consumação de todos os delitos acima descritos, pois prestou auxílio

material aos executores, fornecendo-lhes dinheiro para que se deslocassem até esta Comarca,

veiculo, combustível, armas e todo o apoio financeiro necessário para que pudessem friamente

matar os ofendidos.

Consta ainda que, a partir do ano de 2009 até os dias de hoje, os

denunciados, juntamente com terceiras pessoas até o momento identificadas apenas como Alex,

Francinaldo, Márcio França, Remi, Renato, Zé Quirino, Honorato, Júlio, Baltazar Garcia e

"Deuzim", além de diversos adolescentes, associaram-se em quadrilha armada com a finalidade de

cometer crimes das mais variadas espécies, principalmente homicídios em típica atividade de grupo

de extermínio.

Segundo restou apurado, todas as vítimas acima declinadas são

parentes ou afins entre si e possuem estes mesmos vínculos com as pessoas de Francisco de Jesus

Lima (também conhecido como "Fernando" ou "Vavá"), seu filho Raimundo Gonçalves dos Santos

(também conhecido como "Paizão" ou "Washigton"), António Carlos de Carvalho Américo (também

conhecido como "Carlmho") e Francisco Pereira dos Santos (também conhecido como "Chico do

Leite", genro de "Fernando").

Ocorre que, no ano de 2009, na cidade de Lajeado Novo/MA,

"Fernando", Raimundo, António e Francisco se envolveram em um crime de homicídio que resultou

na morte de Maria dos Prazeres Pereira, também conhecida como "Dona Moça", mãe dos ora

denunciados Cícero e José, e tia do ora denunciado Carlos Roberto.

Desde então, os denunciados juraram vingança e prometeram

exterminar os executores do crime de homicídio perpetrado contra Maria dos Prazeres, bem como
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todos os parentes e pessoas mais próximas destes executores, inclusive os que não tiveram

qualquer relação com o homicídio ocorrido em Lajeado IMovo/MA.

A partir daí, conforme noticiam os autos, os três denunciados,

juntamente com terceiras pessoas ainda identificadas de forma insuficiente, associaram-se em

quadrilha armada com a finalidade de cometer as mais diversas espécies de crimes, principalmente

homicídios, bem como formaram um verdadeiro grupo com atividade típica de extermínio,

passando a executar pessoas em diferentes lugares da Federação que possuíssem qualquer vínculo

de parentesco ou amizade mais próxima com as pessoas de "Fernando", Raimundo, António e

Francisco.

As notícias são de homicídios perpetrados, pelo menos nas cidades

de Santa Inês/MA, Caxias/MA, Lajeado Novo/MA, Barão do Grajaú/MA, Coroatá/MA, São Domingos

do Maranhão/MA, Pio XII/MA (fls. 111/174).

Para manter as finanças do bando, o denunciado Carlos Roberto

Pereira passou a praticar as mais diversas espécies de delitos, dentre eles gritagem de terra,

pistolagem, falsificações, estelionatos e roubos, sendo certo que, com suas atividades ilícitas,

construiu significativo património, adquiriu propriedades, principalmente no Estado do Pará,

mantendo armas de fogo em seu poder, sendo certo que ele é o responsável por financiar as

atividades ilícitas da quadrilha, especialmente o extermínio dos executores de sua tia, Maria dos

Prazeres, e dos respectivos parentes que vivem fugindo de uma cidade para outra na tentativa de

se esquivarem das práticas criminosas do grupo de extermínio.

Em razão disso, ainda no ano de 2010, as vítimas acima apontadas,

juntamente com seus familiares, dentre eles alguns dos executores do crime de homicídio que

vitimou Maria dos Prazeres, vieram residir na cidade de Araguaína, onde viveram até o dia

25/07/2012.

Neste dia, as vítimas faziam uma refeição e jogavam baralho em

frente à residência localizada à Rua 52, n.° 94, Setor Nova Araguaína, quando os denunciados

Cícero Romão Pereira e José Pereira chegaram em frente a esta casa, desceram de um veículo,

de armas de fogo em punho, e já foram cfetuando inúmeros disparos de arma de fogo que

atingiram fatalmente todos os ofendidos.

Os crimes foram cometidos mediante recurso que dificultou as

defesas dos ofendidos, sendo certo que, na ocasião, as vítimas José Zerrita Feitosa Pereira e Félix

Guida dos Santos não conseguiram sequer levantar do edredom onde jogavam carteado, sendo

abatidas ali mesmo, sentadas, com um disparo fatal na região craniana de cada uma.
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Já a vítima Rangel da Silva Pereira tentou correr, todavia foi

alcançada pelos executores que lhe desferiram diversos disparos pelas costas, atingindo-lhe o

tórax, o dorso e o braço direito. A vítima veio a óbito no local, tendo sua defesa deveras

dificultada.

Por fim, Francisca Marahana Batista Pereira se encontrava fazendo

uma refeição e, embora tenha tentado correr, foi também facilmente alcançada no interior da

residência, onde recebeu três disparos pelas costas, vindo a óbito no local.

Os denunciados, com esta conduta, provocaram o aborto dos

gémeos que eram trazidos no ventre da mencionada vítima, sendo certo que pelas declarações de

fl. 94 e fl., esta condição era plenamente conhecida dos agressores.

José Pereira, além de ter agido em concurso com Cícero na

execução dos delitos, foi responsável por conduzir o veículo até o local para, em seguida,

proporcionar a fuga para ambos.

Os crimes foram impelidos por motivo torpe, consistente em

vingança absolutamente injustificável, como já dito anteriormente, pois os denunciados pretendiam

vingar a morte de Maria dos Prazeres (mãe de Cícero e José e tia de Carlos), dirigindo sua fúria

também contra parentes dos assassinos dela que não tinham absolutamente nada a ver com o

mencionado delito, o que se afigura ignóbil, repugnante, torpe, portanto.

Na prática dos crimes, os agentes se valeram de meio cruel, o que

restou caracterizado ante a reiteração de incontáveis disparos contra as vítimas, o que lhes

ocasionou desnecessário e intenso sofrimento físico. Além disso, a conduta dos agentes revelou

uma frieza e brutalidade incomuns, inerentes à crueldade de criminosos que demonstram absoluto

desprezo pela vida humana.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia CÍCERO ROMÃO

PEREIRA, vulgo "Ciço", JOSÉ PEREIRA, vulgo "Zezinho" e CARLOS ROBERTO PEREIRA,

vulgo "Carlos Mauro", "Carlos Cigano", "Carlão" ou "Daniel", como incursos no art. 121,

parágrafo 2°, incisos I (motivo torpe) III (meio cruel) e IV (mediante recurso que

dificultou a defesa da vitima) por quatro vezes, um deles c.c. também com o art. 61,

inciso II, alíneas "f" e "h", sob as diretrizes da Lei n,° 8.072/90; art. 125, por duas

vezes, e no art. 288, parágrafo único, c.c, o art. 8° da Lei de Crimes Hediondos, sendo

tudo combinado com os arts. 29 e 69, todos do Código Penal. Requer, ainda, que, recebida
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e autuada esta, sejam os denunciados citados e interrogados, ouvindo-se as testemunhas abaixo

arroladas, observando-se o procedimento previsto nos arts. 394/497 do Código de Processo Penal,

devendo os acusados serem pronunciados e submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Requer, ainda, nos termos do artigo 201 do Código de Processo

Penal, a comunicação aos familiares do ofendido no endereço indicado, inclusive o eletrônico (e-

mail), de todos os atos processuais relativos ao ingresso e à saída dos denunciados da prisão, à

designação de data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou

modifiquem.

Por fim, requer seja fixado em sentença valor mínimo para

reparação, conforme o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

Araguaína/TO, 21 d^"a^osto de 2012.

Benedicto de Oliveira Guedes Neto
Promotor de Justiça

L/

ROL DE TESTEMUNHAS:

1. Francisco Starlone Feitosa Pereira, qualificado à fl. 15; '

2. Fernanda Pereira de Sousa, qualificada à fl. 23;""

3. Simonia Saraiva Feitoza, qualificada à fl. 25;^

4. Maria de Jesus Gomes Pereira, qualificada à fl. 26;

5. Merivanda Gomes Santos, qualificada à fl. 28;

6. Vanessa Feitosa Pereira, qualificada à fl. 36;

7. Deusavantes Feitosa Pereira, qualificado à fl. 38;

8. Maria dos Prazeres Feitosa Pereira, qualificada à fl. 39;

9. Santos Gabriel Pereira, qualificado à fl. 40;

10. Claudionor Feitosa Pereira, qualificado à fl. 41;

l l. Leidiane Silva de Sousa, qualificada à fl. 44;

12. Maria José Guida dos Santos, qualificada à fl. 45-r^


