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 SENTENÇA 

 
 
 
I - RELATÓRIO
 
Tratam os presentes autos de ação penal intentada pelo Ministério Público Estadual em 30.05.2005, contra
DOLORES DO SOCORRO DA SILVA GAMA, LEANDRO ROSO DOMINGUES, CLÉSIO RICARDO DE
CARVALHO, CLEBIO COELHO FERREIRA e WALBER WAGNER CHAGAS DA SILVA, tendo como vítima

, menor a época dos fatos, pertencente a etnia MUNDURUKU.

Narra a exordial, id. 239192424, que, no dia 10.05.2005, os denunciados teriam espancado e torturado a vítima
causando-lhe lesões corporais graves, tendo a ação se iniciado na casa dos dois primeiros denunciados e sido
finalizada na localidade denominada “Bueira”.
 
Conforme a denúncia, a vítima,  acompanhada de seu irmão e de um colega foi abordada na esquina da rua em
que morava pelo réu, de prenome Leandro, o qual passou a ameaçar a vítima acusando-o de roubo e, ato
continuo, o referido acusado agarrou a vítima pelo braço e o levou para o pátio da casa do réu, local em que
jogou a vítima no chão, passando a pisar em sua cabeça e imprensando-a no chão.
 
Após a referida agressão, o agressor levou a vítima ao interior da casa, onde, em um quarto, trancado pela
acusada Dolores, foi espancado e sufocado com uma almofada.
 
Motivado pelo silêncio da vítima quanto ao  suposto fato delituoso que era suspeito e que lhe era imputado, o
réu Leandro o levou para os fundos da casa, local em que havia um matagal e de posse de uma “taboca”
passou a surrar a vítima nas costas.
 
Ante o silêncio persistente da vitima, os acusados Dolores e Leandro o colocaram em um veículo, caminhonete
vermelha e o conduziram, primeiramente à Delegacia de Policial, local em que não conseguiram atendimento,
e, em seguida foram até o 15º BPM, tendo, neste momento, falado com os três outros acusados, Clésio, Clébio
e Walber, os três policiais militares de plantão, que algemaram a vítima, colocaram-no em uma viatura e
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retornaram à casa dos dois primeiros acusados, tendo os policiais militares novamente interrogado a vítima.
 
Permanecendo calada quanto ao fato, a vítima foi novamente conduzida à viatura da Policia Militar, na qual
adentraram também os policiais militares e o réu Leandro, os quais conduziram a vítima para a localidade
“bueira do Bom Jardim”, tendo sido a vítima novamente espancada, além de ter tido a orelha direita queimada.
 
Após os fatos acima, a vítima teria sido abandonada às proximidades de um campo do mesmo bairro, conforme
finaliza os relatos da denúncia.
 
Fora acostados aos autos o procedimento investigatório, no qual consta o encaminhamento da vitima para
realização de perícia, com nomeação de peritos e realização de laudo, id. 239236363, às fls. 09/11 e
declaração da FUNAI sobre a identidade indígena da vítima, id. 239240879, fls. 27, com a capitulação penal
nos crimes: artigo 1, inciso I, aliena “a” e § 4º, inciso II, “in fine” da lei 9.455/1997, artigo 59 da lei 6.001/73
e artigo 2º da Lei 8.072/90.       
 
A denuncia foi recebida em 31.05.2005, id. 239240879, fls. 40.
 
Foi realizada a citação dos denunciados CLÉSIO RICARDO DE CARVALHO, CLEBIO COELHO FERREIRA e
WALBER WAGNER CHAGAS DA SILVA, conforme certidão de id. 239202437. fls. 31, tendo estes sidos
interrogados, em 14.06.2005, id. 239202437, fls. 33/40 e id. 239194457, fls. 01/04. Durante os interrogatórios,
os referidos acusados negaram participação no crime.
 
Em que pese a diligência de citação ter sido frustrada, id. 239194457, fls. 26, em relação a ré DOLORES DO
SOCORRO DA SILVA GAMA,  esta atravessou procuração nos autos, constituindo patrona de defesa, id
239194457, fls. 17/18.  
 
Os denunciados interrogados apresentaram defesas prévias, Clésio, no id. 239194457, às fls. 28/29 , Clébio,
no id. 239194457, às fls. 30/31 e Walber, no id. 239194457, às fls. 32/33.
 
Foi realizado o interrogatório de DOLORES DO SOCORRO DA SILVA GAMA, em 23.03.2005, id.
239258857, fls. 04/09, a qual negou participação nos crimes, tendo  apresentado defesa prévia, id. 239258857,
fls. 11/12.
 
Foi deliberado em audiência o desmembramento de autos, id. 239258857,  fls. 09 em relação ao réu Leandro
Roso Domingues, permanecendo os presentes autos tão somente em relação aos demais réus.
 
Em 18.10.2005 foi realizada audiência de instrução, id. 239258874, à fl. 33 ao id. 239835470,  na qual foram
colhido os depoimentos das testemunhas de acusação, VALDINEI DE SÁ LOBO, o qual relatou ser
investigador de polícia que estava de plantão no dia do fato e quando foi abordado pelos denunciados Leandro
e Dolores, e, estando com o casal e a vítima, não percebeu que este tinha sido lesionado. Afirmou que não foi
relatado naquele momento nada pela vítima. Relatou que, apenas no outro dia, a vítima e seu genitor
compareceram para reportar o ocorrido, sendo verificado que a vítima se encontrava lesionada, momento em
que foi encaminhada para perícia.  (informante, pai da vítima) relatou que
tomou conhecimento do fato quando chegou em casa e, às 23h, teve contato com a vítima já lesionada, o qual
permaneceu internado por mais de um mês.  (informante, vítima, menor) relatou
ter sido espancado pelos réus para confessar um crime de furto, algemado pela polícia militar e teve sua orelha
queimada pelo denunciado Leandro.  (informante, irmão da vítima,
menor) prestou depoimento reportando ter visto a agressão na vítima por parte do réu, Leandro e, em seguida
foi atrás do pai para informar o ocorrido.   que relatou estar na companhia da
vítima no momento em que esta foi abordada pelo réu, Leandro afirmou que viu o referido réu torcer o braço da
vítima.  relatou ter presenciado os réus saírem e entrarem com a
vítima em um matagal, de vê-los falar em se deslocar para o local chamado "Bueira", bem como presenciou o
policial Clésio, em frente ao colégio de seu filho, ter-se dirigido até a vítima, batendo no seu peito e ameaçando-
a de cortar a orelha, além de ter visto a vítima algemada.
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No dia 10.05.2006 foi realizada nova audiência de instrução e julgamento, id. 239884398, às fls. 15, na qual foi
ouvida ainda a testemunha de acusação  que relatou

que presenciou o primeiro momento em que o réu, Leandro agrediu a vítima.
 
No mesmo ato foram ouvidas as testemunhas de defesa, id. 239884398, fls. 19, ROBERTA NOGUEIRA
TERTULINO, a qual diz não saber informações sobre o crime, sendo testemunha de conduta da denunciada
Dolores. IDEVAN VIEIRA MOTA, RAIMNDO NONATO ASSUNÇÃO FIGUEIRA e NEUMAR SOARES
PEREIRA,  os quais estavam no quartel no momento em que os réus, Dolores e Leandro chegaram com a
vítima, mas dizem não ter presenciado mais nada.
 
Encerrada a instrução, foi dado vistas ao Ministério Público Estadual para apresentação de alegações finais,
sendo estas apresentadas em 13.05.2015, id. 239884431, fls. 06/16, requerendo a condenação dos
denunciados pelo crime de tortura, nos termos dos artigos 1º, inciso I, aliena “a” e § 4º, inciso II, “in fine” da
lei 9.455/1997, 59 da lei 6.001/73 e 2º da Lei 8.072/90.
 
Os denunciados CLÉSIO RICARDO DE CARVALHO, CLEBIO COELHO FERREIRA e WALBER WAGNER
CHAGAS DA SILVA apresentaram alegações finais em 02.03.2017, id. 239884431, fls. 18/23, requerendo
suas absolvições.
 
Às fls. 25/28, id.  239884431 houve manifestação do MPF e do MPE, requerendo o reconhecimento da
competência federal para apreciar o feito.
 
O Juízo Estadual proferiu decisão id. 239884431, fls. 30/31 declinando a competência para a Justiça Federal
para apreciar o feito.
 
Em decisão fundamentada id. 239892413, o juízo federal entendeu pela incompetência desta especializada,
determinando o retorno dos autos à Justiça Estadual.
 
O Ministério Público Federal interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão id. 239892413, de declínio de
competência à Justiça Estadual, no id. 239892422, às fls. 7 /30.
 
A decisão id. 239892422, fls. 33 recebeu o recurso somente no efeito devolutivo.
 
Conforme mandado de id. 239892422, fls. 37/40 e id. 239912856, fls. 1/2 foram intimados os réus DOLORES
DO SOCORRO DA SILVA GAMA, LEANDRO ROSO DOMINGUES, CLEBIO COELHO FERREIRA e WALBER
WAGNER CHAGAS DA SILVA para contrarrazoar o recurso.
 
Foram juntadas as contrarrazões do recurso no id. 239912856, fls. 9/15, dos réus CLÉSIO RICARDO DE
CARVALHO, CLEBIO COELHO FERREIRA e WALBER WAGNER CHAGAS DA SILVA.
 
Foi nomeado defensor dativo para o réu, LEANDRO ROSO DOMINGUES para apresentar contrarrazões
recursais, id. 239912856, fls. 19, sendo juntadas as contrarrazões às fls. 24/27 do mesmo identificador.
 
Foi nomeado defensor dativo para a ré, DOLORES DO SOCORRO DA SILVA GAMA para apresentar
contrarrazões recursais, id. 239912856, fls. 35, sendo juntadas as contrarrazões às fls. 38/41 do mesmo
identificador.
 
Nos termos do que dispõe o artigo 589 do CPPB, foi proferida decisão no id. 1047815287, reformando a
decisão de id. 239892413, declarando a competência deste juízo para apreciar o feito, prejudicando o RESE do
MPF, bem como, foi dado vista a defesa da ré DOLORES DO SOCORRO DA SILVA GAMA para alegações
finais.
 
As alegações finais de Dolores foram apresentadas no id. 1080974281.
 
Vieram-me os autos conclusos para sentença.
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É o relatório.
 
II – FUNDAMENTAÇÃO
 
Em primeiro plano, saliento que a presente sentença será proferida tão somente em relação aos réus
DOLORES DO SOCORRO DA SILVA GAMA, CLÉSIO RICARDO DE CARVALHO, CLEBIO COELHO
FERREIRA e WALBER WAGNER CHAGAS DA SILVA, tendo em vista o desmembramento de autos, id.
239258857,  fls. 09 em relação ao réu Leandro Roso Domingues.
 
Vistos e examinados os autos, tendo o feito transcorrido sob o crivo do contraditório e inexistindo preliminares
argüidas, passo ao exame do mérito.
 
Em atenta análise às provas constantes dos autos, entendo que a materialidade e a autoria do crime imputado
na denúncia foram suficientemente comprovados, muito além da dúvida razoável, conforme abaixo segue.
 
2.1. Da Capitulação Penal ofertada pelo Ministério Público
 
O Ministério Público apresentou denúncia contra DOLORES DO SOCORRO DA SILVA GAMA, CLÉSIO
RICARDO DE CARVALHO, CLEBIO COELHO FERREIRA e WALBER WAGNER CHAGAS DA SILVA
pugnando pela condenação destes em sede de alegações finais pelo disposto nos artigos 1º, inciso I, aliena
“a” e § 4º, inciso II, “in fine” da lei 9.455/1997, 59 da lei 6.001/73 e 2º da Lei 8.072/90, que assim dispõe:
 

- Lei 9.455/1997
 
Art. 1º Constitui crime de tortura:
 
I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe
sofrimento físico ou mental:
 
a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;
 
(...)
 
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
 
§ 3º Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de
quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos.
 
§ 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:
 
I - se o crime é cometido por agente público;
 
II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou
maior de 60 (sessenta) anos;  
 
- Lei 6.001/1973
 
 Art. 59. No caso de crime contra a pessoa, o patrimônio ou os costumes, em que o ofendido seja
índio não integrado ou comunidade indígena, a pena será agravada de um terço.
 
- Lei 8.072/90.
 
Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e
o terrorismo são insuscetíveis de:             
 
I - anistia, graça e indulto;
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II - fiança
 

Desta feita, o tipo penal descrito exige para a sua caracterização o ato de constranger alguém com emprego de
violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com a finalidade de obter informação,
declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa.
 
Impõe-se, então, à luz desses critérios típicos o exame da materialidade e autoria do delito eventualmente
perpetrado.
 
2.2. Da materialidade
 
A materialidade diz respeito à prova que traz a lume o corpo de delito, isto é, os elementos que caracterizam o
tipo penal imputado aos acusados e que, portanto, tem de ser demonstrada pelo julgador, sob pena de
absolvição do acusado por falta de prova da existência da infração.
 
Os relatos e documentos contidos nos autos deixam evidente a materialidade delitiva, conforme se verifica
abaixo.
 
No id. 239835470, fls. 04/08 a vítima, o menor indígena  foi ouvido e relatou com
riqueza de detalhes ter sido espancado pelos réus para confessar um crime de furto, sendo algemado pela
polícia militar, sofrendo diversas agressões e tendo inclusive sua orelha queimada pelo denunciado Leandro,
sofrendo sucessivas violências para confessar um fato, porém permanecendo em silêncio.
 
Corroborando as declarações da vítima, tem-se as declarações de seu irmão, o informante

id. 239835470, fls. 08/09 que prestou depoimento reportando ter presenciado as agressões na
vítima por parte do réu, Leandro e, em seguida foi atrás do pai para informar o ocorrido e o da testemunha 

 id. 239835470, fls. 10/11, que relatou estar na companhia da vítima no
momento em que esta foi abordada pelo réu, Leandro afirmou que viu o referido réu torcer o braço da vítima e
que este teria acusado de furto na residência deste.
 
A testemunha prestou depoimento, id. 239835470, fls. 11/14, e
também reforçou o relatado pela vítima, informando ter presenciado os réus saírem e entrarem com a vítima em
um matagal, de vê-los falar em se deslocar para o local chamado "Bueira", bem como presenciou o policial
Clésio, em frente ao colégio de seu filho, ter-se dirigido até a vítima, batendo no seu peito e ameaçando-a de
cortar a orelha, além de ter visto a vítima algemada.
 
Por fim tem-se a declaração da testemunha id. 239884398, às fls. 15/16, que
relatou  que presenciou o primeiro momento em que o
réu, Leandro agrediu a vítima para forçá-lo a confessar o roubo da casa.
 
Como prova documental temos o laudo de exame de corpo de delito de id. 239236363, fls. 09/11, que descreve
todas as lesões sofridas pela a vítima durante as agressões.
 
Ressalte-se que, em que pese prima face a resposta ao quesito de lei, item 4,  constante do laudo de id.
239236363, fls. 09/11, ser negativo quanto a gravidade das lesões sofridas verifica-se do próprio laudo que os
peritos nomeados descrevem todas as lesões sofridas pela vítima, bem como, consta dos autos oficio da
FUNAI, id. 239202404, fls. 2/3, no qual relata dez dias após o fato a ausência de melhora no quadro clinico da
vítima, o que ocasionou a sua transferência a Belém, agregado a isso, temos os depoimentos  de

 id. 239835470, fls. 02/03, pai da vítima e da própria vítima, 239835470, fls. 04/08, relatando que
esta ficou internado por mais de um mês em Belém, ficando caracterizada desta forma que a lesão que a
vítima sofreu, conforme elemento de prova dos autos foi grave.
 
A materialidade, portanto, é estreme de dúvida, vez que comprovada a consubstanciação dos elementos
caracterizados tipo penal, comprovando a existência de violência grave para o fim de confissão de suposto
crime pelos policiais e Dolores e que ocasionaram danos físicos graves à vítima.
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2.3. Da Autoria e da participação
 
No presente caso, vê-se como fundamental o depoimento da vítima para a individualização das condutas, uma
vez que na maioria dos atos praticados a vítima, estava sozinha com os réus, seus algozes, salientando-se,
como já relatado no tópico da materialidade que tal relato é corroborado pelas testemunhas e informantes, que,
apesar de não terem acompanhado a totalidade do iter criminis na ação delituosa, presenciaram cada um parte
da ação e nas parcelas que presenciaram confirmam a totalidade da ação, conforme os relatos da vítima.
 
Desta feita, passo a individualizar as condutas de cada réu.
 
2.3.1. DOLORES DO SOCORRO DA SILVA GAMA
 
Em relação a ré DOLORES DO SOCORRO DA SILVA GAMA, os elementos de participação encontram-se
configurados pelo depoimento da vítima  id. 239835470, fls. 04/08, que afirma em
relação a ré:
 
“o que Dolores fez foi fechar a porta e que Dolores falava para que ‘batesse nesse moleque’”
 
O artigo 29 do Código penal brasileiro enuncia que:
 
 “Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de
sua culpabilidade.”
 
Portanto, temos que a teoria monista ou unitária é a adotada como regra pelo Código Penal, sendo assim,
todos aqueles que concorrem para um delito, seja como executor, coautor ou partícipe, são autores dele e
responderão pelo mesmo crime.
 
No que se refere à aplicação da pena, no caso concreto, cada agente responderá na medida de sua
culpabilidade, em um reforço e respeito ao princípio constitucional da individualização da pena, conforme
dispõe a parte final do referido artigo.
 
Verifica-se desta forma, levando em conta o depoimento da vítima e o dispositivo legal em comento, temos
como cristalina a participação da ré no fato delituoso, prestando auxilio material e moral.
 
Cezar Roberto Bitencourt (2002, p. 120, elucida que a participação moral se dá por instigação ou induzimento:
 
“ocorre a instigação quando o partícipe atua sobre a vontade do autor, no caso, do instigado. Instigar significa
animar, estimular, reforçar uma ideia existente. O instigador limita-se a provocar a resolução criminosa do
autor, não tomando parte nem na execução nem no domínio do fato; b) induzimento — induzir significa suscitar
uma ideia; tomar a iniciativa intelectual, fazer surgir  no pensamento do autor uma ideia até então inexistente.”
 
Na participação material, também chamada de cumplicidade, o autor recebe do partícipe auxílio material, isto é,
um comportamento ativo, tal qual o empréstimo de uma arma ou quando alguém fornece a planta de um banco,
a fim de facilitar o roubo.
 
Com base nessa assentada, é possível dizer que a participação é regida pela teoria do favorecimento ou da
causação, segundo a qual a sua punição decorre do fato de ter colaborado para a prática do crime.
 
No presente caso a assistência material prestada pela ré se configura na ação desta de fechar a porta para
auxiliar o executor a perpetrar as agressões de forma mansa e pacífica, sem interferências com o fito de obter a
confissão do suposto crime, já a moral se robustece pela fala da ré em estimular a conduta de agredir do
executor para obter a confissão, na conduta de instigação do crime.
 
Desta feita, encontram-se provados claramente os elementos de partícipe na conduta de auxilio material e de
partícipe na instigação da ré a Leandro.
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2.3.2. CLÉSIO RICARDO DE CARVALHO, também, conhecido por lourinho.
 
Em análise detida ao depoimento da vítima,  id. 239835470, fls. 04/08, fica
também configurada a ação do réu CLÉSIO RICARDO DE CARVALHO, tanto de agredir a vítima, como de
ameaçá-la com o fito de  a manter com a liberdade cerceada para se obter a confissão de um suposto crime
conforme excertos abaixo:
 
“O policial conhecido por Lourinho falou que se ele fugir eu atiro”
 
“que no matagal o depoente foi espancando por Leandro e pelos policiais”
 
“o depoente foi chutado pelos policiais e lhe derrubaram no chão”
 
“neste momento Leandro e o policial lourinho utilizando um pedaço de taboca surraram o depoente nas
costas”.
 
“A depoente também sabe informar que naquele momento em frente ao colégio presenciou o policial que
conduzia a viatura (Clésio) e foi até próximo a e naquele momento teria propalado uma palavra e
batendo coma as mãos no peito de e em seguida teria ameaçado a cortar a orelha de .
 
Saliente-se que a testemunha depoimento de id. 239835470, fls.
11/14, ratifica a versão apresentada pela vítima em seu depoimento, ao relatar que foi abordada pelos policiais
que estavam em busca de seu filho como suposto autor de crime de furto, e que presenciou uma das ameaças
sofridas pela vítima perpetrada pelo réu Clésio conforme trecho a baixo:
 
“A depoente também sabe informar que naquele momento em frente ao colégio presenciou o policial que
conduzia a viatura (Clésio) e foi até próximo a e naquele momento teria propalado uma palavra e
batendo coma as mãos no peito de e em seguida teria ameaçado a cortar a orelha de ”.
 
O denunciado, como policial militar tem o dever legal de proteger o cidadão e não de agredí-lo, de forma que
existe, para além de um crime comissivo cometido, também um crime comissivo por omissão, posto que,
conforme o art. 13, §2º, a), do CP, o agente deveria ter evitado o crime cometido e não auxiliado, reforçado e
agredido ainda mais a vítima, como fez.
 
Assim, resta plenamente configurada a conduta do referido réu como autor direto de constranger a vítima com
emprego de violência e grave ameaça, com o fito de obter confissão, bem como de realizar materialmente as
agressões e lesões sobre a vítima juntamente com Leandro e os demais policiais.
 
2.3.3. CLEBIO COELHO FERREIRA
 
Em relação ao réu CLEBIO COELHO FERREIRA, temos como elementos de individualização da conduta para
atribuição de autoria o relato da vítima  id. 239835470, fls. 04/08 nos seguintes
trechos:
 
“que no matagal o depoente foi espancando por Leandro e pelos policiais”
 
“o depoente foi chutado pelos policiais e lhe derrubaram no chão”
 
“que os outros policiais ajudaram a espancar o depoente”
 
Muito embora não se verifique plenamente comprovada a ação especificada do réu na aplicação das agressões
físicas, em razão da generalidade afirmativa das provas indicar apenas "pelos policiais", é certo que o acusado
acompanhava os atos executórios, em unidade de desígnios com os demais corréus para o fim de obter uma
confissão da vítima. tendo se omitido na proteção da vítima, não tendo evitado o resultado frente aos seus
demais parceiros policiais, como era seu dever legal.
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Saliente-se que o denunciado, como policial militar tem o dever legal de proteger o cidadão e não de agredí-lo,
de forma que existe um crime comissivo por omissão, posto que, conforme o art. 13, §2º, a), do CP, o agente
deveria ter evitado o crime cometido e não auxiliado  nas agressões da vítima, como fez.
 
Assim, resta plenamente configurada a conduta do referido réu como autor direto das violências e do resultado
fisicamente lesivos à vítima, com emprego de violência e grave ameaça, com o fito de obter confissão, bem
como de realizar materialmente as agressões sobre a vítima juntamente com Leandro e os demais policiais.
 
2.3.4. WALBER WAGNER CHAGAS DA SILVA
 
Por fim, com relação ao réu WALBER WAGNER CHAGAS DA SILVA, colhe-se como elemento de
individualização de conduta para fins de configuração de autoria os seguintes excerto do depoimento da vítima

id. 239835470, fls. 04/08:
 
“que no matagal o depoente foi espancando por Leandro e pelos policiais”
 
“o depoente foi chutado pelos policiais e lhe derrubaram no chão”
 
“que os outros policiais ajudaram a espancar o depoente”
 
“que o depoente teria perguntado ao policial Walber o que ia acontecer com ele, oportunidade que o policial
teria dito ao depoente, que mesmo iria lhe matar”
 
O depoimento da vítima, especificando a conduta de ameaça no contexto preparatório da tortura, já
psicologicamente atuante e tendo a confirmação de que acompanhava os demais policiais confirma a sua
autoria pelas agressões e responsabilidade pelo resultado lesivo à integridade da vítima.
 
O denunciado, como policial militar tem o dever legal de proteger o cidadão e não de agredí-lo, de forma que
existe, para além de um crime comissivo cometido, também um crime comissivo por omissão, posto que,
conforme o art. 13, §2º, a), do CP, o agente deveria ter evitado o crime cometido e não auxiliado, reforçado e
agredido ainda mais a vítima, como fez.
 
Assim, resta plenamente configurada a conduta do referido réu como autor direto de torturar a vítima com
emprego de violência e grave ameaça, com o fito de obter confissão, bem como de realizar materialmente as
agressões e lesões sobre a vítima juntamente com Leandro e os demais policiais.
 
Adotada a teoria unitária no art. 29, do Código penal tanto partícipes e coautores devem responder pelas
mesmas penas.
 
Portanto, autoria e materialidade devidamente elucidadas.
 
2.4. Da Emendatio libeli
 
Analisando atentamente o caso, pelos elementos de prova colacionados em juízo, verifico que o Ministério
Público apresentou pedido de condenação com base nos dispositivos: 1º, inciso I, aliena “a” e § 4º, inciso II,
“in fine” da lei 9.455/1997, 59 da lei 6.001/73 e 2º da Lei 8.072/90, ocorre que, como já vertido acima, verifica-
se que três réus são agentes públicos, policiais militares e que, conforme já avaliado no tópico referente a
materialidade e relatados na denúncia, as lesões sofridas pela vítima foram de natureza grave e que a vítima foi
seqüestrada, tendo sua liberdade cerceada e levada a vários lugares nos quais fora submetida a diversas
sessões de tortura, o que impõe a este juízo invocar a aplicação do artigo 383 do Código de Processo
Penal (emendatio libelli), uma vez que os réus não se defendem da capitulação legal atribuída na denúncia,
mas sobretudo pelo que foi narrado e provado nos autos, conforme melhor elucido abaixo.
 
O artigo 383 do CPP assim enuncia:
 
Art. 383.  O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição
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jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave.  
 
            Verifico que o artigo 1º da lei 9.455/1997 que capitula o crime de tortura, além de possuir os dispositivos
apresentados pelo Ministério Público também comporta os seguintes dispositivos:
 

Art. 1º Constitui crime de tortura:
 
I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe
sofrimento físico ou mental:
 
a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;
 
(...)
 
§ 3º Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de
quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos.
 
§ 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:
 
I - se o crime é cometido por agente público;
 
II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou
maior de 60 (sessenta) anos;  
 
III - se o crime é cometido mediante seqüestro.
 

Devendo, desta forma, ser considerados também os referidos dispositivos para fins de aplicação de pena dos
réus conforme a peculiaridade, tendo em vista que tais fatos já se encontravam descritos no fato contido na
denúncia.
 
Como houve lesão corporal grave, conforme item 4,  constante do laudo de id. 239236363, fls. 09/11, e oficio da
FUNAI, id. 239202404, fls. 2/3,com perda de uma orelha e internação por mais de 30 dias, considero que o
preceito secundário aplicável é o do §3º, do art. 1º, da Lei n° 9.455/97 e não o preceito do caput, pelo crime
simples.
 
Há vetustas provas nos autos de que os agentes, com a ressalva de Dolores, são agentes públicos e a vítima
era adolescentes e foi sequestrada, na época dos fatos, razão porque reconheço o crime com triplo aumento
das penas, conforme §4º, I, II e III, do art. 1º, da Lei n° 9.455/97.
 
2.5. Da tipicidade formal
 
2.5.1. DOLORES DO SOCORRO DA SILVA GAMA
 
Em relação a ré DOLORES DO SOCORRO DA SILVA GAMA, a partir dos tópicos anteriores, verifica-se que
esta forneceu auxílio material e formal,  agindo de forma consciente a participar efetivamente
do constrangimento ilegal da vítima e da tortura realizada diretamente por Leandro, para obter confissão desta
em relação a suposto crime de furto.
 
Note-se que as elementares do tipo formal do art. 1°, I, a), §3º, da Lei n° lei 9.455/1997 foram todas
comprovadas, tendo Dolores participado relevante e conscientemente do ato de de causar sofrimento físico e
mental à vítima menor indígena, mediante constrangimento, com emprego de violência, causando dano físico e
mentais e tendo como consequência lesão corporal de natureza grave na vítima, tudo isso com o fim de obter
confissão da vítima de suposto crime de furto.
 
2.5.2. CLÉSIO RICARDO DE CARVALHO, também, conhecido por lourinho.
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Quanto ao réu CLÉSIO RICARDO DE CARVALHO, a partir da pratica de graves ameaças e violência, conforme
condutas já elucidadas em tópicos anteriores, resta plenamente configurada a conduta do referido réu de
causar sofrimento físico e mental à vítima menor indígena, mediante constrangimento da vítima com emprego
de violência e grave ameaça, com o fito de obter confissão, bem como de realizar materialmente as agressões
e lesões sobre a vítima, juntamente com Leandro e os demais policiais, resultando lesão corporal grave, de
forma que reconheço a comprovação das elementares típicas do tipo formal do delito do art. 1°, I, a), §3º, da Lei
n° lei 9.455/1997.
 
2.5.3. CLEBIO COELHO FERREIRA
 
Considerando os elementos de autoria e materialidade em relação ao réu, CLEBIO COELHO FERREIRA, 
temos plenamente configurada a conduta do referido réu praticando a conduta de causar sofrimento físico e
mental à vítima menor indígena, mediante emprego de violência, para obter confissão da vítima juntamente com
Leandro e os demais policiais e causando-lhe lesão corporal grave, de forma que reconheço a comprovação
das elementares típicas do tipo formal do delito do art. 1°, I, a), §3º, da Lei n° lei 9.455/1997.
 
2.5.4. WALBER WAGNER CHAGAS DA SILVA
 
Por fim, com relação ao réu WALBER WAGNER CHAGAS DA SILVA, levando-se em conta o já minudenciado
em tópicos anteriores, fica claramente configurado a conduta deste de de causar sofrimento físico e mental à
vítima menor indígena, mediante ameaça e com uso de violência, para obter confissão da vítima juntamente
com Leandro e os demais policiais e causando-lhe lesão corporal grave, de forma que reconheço a
comprovação das elementares típicas do tipo formal do delito do art. 1°, I, a), §3º, da Lei n° lei 9.455/1997. 
 
2.6. Da não valoração da causa de aumento de pena do artigo 59 da lei 6.001/73
 
O artigo 59 da lei 6.001/73 assim dispõe:
 

 Art. 59. No caso de crime contra a pessoa, o patrimônio ou os costumes, em que o ofendido seja
índio não integrado ou comunidade indígena, a pena será agravada de um terço.
  

Embora entenda que referido dispositivo fora parcialmente não recepcionado pelo art. 231, da CF/88,

fazendo distinção não autorizada constitucionalmente  entre indígenas integrados e não integrados,

sendo o mais correto que referida causa de aumento fosse aplicado a todo e qualquer indígena, sem

qualquer distinção discriminatória.
 
Porém, como vige no direito penal o princípio da legalidade estrita, somente com alteração legal tal

interpretação poderia ser imposta aos réus.
 
Como houve o pedido de aplicação do dispositivo pelo MPF, entendo que, embora parcialmente revogado, a
interpretação a ser concretizada deve ser a mais favorável aos acusados, ou seja, sua aplicação literal.
 
Assim, verifico que conforme documentos acostados nos autos, Id. 239240879, fls. 27, oficio da FUNAI que
atesta que a vítima residia em perímetro urbano e o depoimento da vítima  id.
239835470, fls. 04/08, relatando que a vítima possuía uma vida urbana hodierna, inclusive jogava vídeo game,
como qualquer criança de cultura urbana, entendo inaplicável o referido dispositivo.
 
2.7. Agravantes no caso de concurso de pessoas - ART. 62 do Código Penal
 
As circunstâncias contidas no art.62, do CP caracterizam como condições que agravam a pena determinadas
ações cometidas em concurso de pessoas, conforme abaixo:
 

Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente que:
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 I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais
agentes;
 
(...)
 
   II - coage ou induz outrem à execução material do crime;
 

Partindo desse pressuposto legal, passo a análise individualizada da referida agravante:
 
2.7.1. DOLORES DO SOCORRO DA SILVA GAMA
 
Em relação a ré DOLORES DO SOCORRO DA SILVA GAMA,  verifica-se que esta ao instigar o réu Leandro,
falando claramente para que este batesse na vítima, id. 239835470, fls. 04/08, incorreu claramente na conduta
de induzir aquele à execução material do crime, devendo, portanto, ser aplicada a agravante do inciso II do art.
62 do CP em relação a referida ré.
 
2.7.2. CLÉSIO RICARDO DE CARVALHO, também, conhecido por lourinho.
 
Quanto ao réu CLÉSIO RICARDO DE CARVALHO, a partir da conduta praticada, verifica-se que este,
juntamente com a guarnição, foi reconhecido como co-autor do delito juntamente com Leandro, tendo realizado
o tipo formal em conjunto com os demais, incorrendo na agravante do inciso I, do artigo 62 do CP e devendo
sua pena ser agravada.
 
2.7.3. CLEBIO COELHO FERREIRA
 
Considerando os elementos de autoria e materialidade em relação ao réu CLEBIO COELHO FERREIRA, 
temos plenamente configurada a conduta do referido réu de, juntamente com a guarnição policial, como co-
autor do delito juntamente com Leandro, tendo realizado o tipo formal em conjunto com os demais, incorrendo
na agravante do inciso I, do artigo 62 do CP e devendo sua pena ser agravada.
 
2.7.4. WALBER WAGNER CHAGAS DA SILVA
 
Por fim, com relação ao réu WALBER WAGNER CHAGAS DA SILVA, levando-se em conta o já minudenciado
em tópicos anteriores, fica clara a conduta deste, juntamente com os demais policiais, como co-autor do delito
juntamente com Leandro, tendo realizado o tipo formal em conjunto com os demais, incorrendo na agravante do
inciso I, do artigo 62 do CP e devendo sua pena ser agravada. 
 
2.8. Agravante do artigo 61, II, “g” do CP
 
O artigo 61, inciso II, alínea “g” do Código Penal agrava a pena do réu que comente crime com abuso de poder
ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão, desta forma passo a análise individual de
cada réu:
 
2.8.1. DOLORES DO SOCORRO DA SILVA GAMA
 
Em relação a ré DOLORES DO SOCORRO DA SILVA GAMA,  verifica-se que esta não possuía qualquer cargo
que pudesse ser aplicada a referida agravante, pelo que deixou de reconhecê-la em relação a referida ré.
 
2.8.2. CLÉSIO RICARDO DE CARVALHO, também, conhecido por lourinho.
 
Quanto ao réu CLÉSIO RICARDO DE CARVALHO, verifica-se a partir do seu auto de qualificação e
interrogatório, id. 239240879, fls. 01 e carteira funcional id. 239240879, fls. 03, que este a época dos fatos era
policial militar, e, no exercício de suas funções excedeu da sua conduta, praticando o tipo penal da tortura, ora
analisado nos presente autos, agindo com abuso de poder e violando o seu dever funcional de policial, devendo
desta forma ser reconhecida a agravante supra descrita em relação a este réu.
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2.8.3. CLEBIO COELHO FERREIRA
 
Considerando os elementos de autoria e materialidade em relação ao réu CLEBIO COELHO FERREIRA, e
ainda, ante o auto de qualificação e interrogatório, id. 239240879, fls. 06 e carteira funcional id. 239240879,
fls.07, temos que este a época dos fatos era policial militar, e, no exercício de suas funções excedeu da sua
conduta, praticando o tipo penal da tortura, ora analisado nos presente autos, agindo com abuso de poder e
violando o seu dever funcional de policial, devendo desta forma ser reconhecida a agravante supra descrita em
relação a este réu.
 
2.8.4. WALBER WAGNER CHAGAS DA SILVA
 
Por fim, com relação ao réu WALBER WAGNER CHAGAS DA SILVA, levando-se em conta o já minudenciado
em tópicos anteriores, e ainda o auto de qualificação e interrogatório, id. 239240879, fls. 10 e carteira funcional
id. 239240879, fls.11, temos que este a época dos fatos era policial militar, e, no exercício de suas funções
excedeu da sua conduta, praticando o tipo penal da tortura, ora analisado nos presente autos, agindo com
abuso de poder e violando o seu dever funcional de policial, devendo desta forma ser reconhecida a agravante
supra descrita em relação a este réu.
 
2.9 Das causas de aumento de pena contida no artigo 1º § 4º, incisos I (crime é cometido por agente
público), II (crime cometido contra adolescente) e III (crime cometido mediante seqüestro), da lei
9.455/1997
 
Verifico que o artigo 1º da lei 9.455/1997, que capitula o crime de tortura transcreve circunstâncias em que,
sendo configuradas aumentam a pena do referido crime, se não vejamos:
 

Art. 1º Constitui crime de tortura:
 
 (...)
 
§ 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:
 
I - se o crime é cometido por agente público;
 
II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou
maior de 60 (sessenta) anos;  
 
III - se o crime é cometido mediante seqüestro.
 

Ante a existência das referidas causas passo a análise individual destas:
 
2.9.1. DOLORES DO SOCORRO DA SILVA GAMA
 
Em relação a ré DOLORES DO SOCORRO DA SILVA GAMA,  verifica-se que esta não possuía qualquer a
qualidade de agente público, que pudesse ser aplicada a causa de aumento de pena contida no artigo 1º § 4º,
incisos I da lei 9.455/1997, pelo que deixou de reconhecê-la em relação a referida ré.
 
Extrai-se da qualificação realizada em juízo, id. 239835470, fls. 04, que a vítima era menor a época dos fatos,
estando patente em relação a ré a aplicação da causa de aumento de pena contida no artigo 1º § 4º, inciso II
(crime cometido contra adolescente) da lei 9.455/1997.
 
Quanto a  causa de aumento de pena contida no  artigo 1º § 4º, inciso III (crime cometido mediante seqüestro),
da lei 9.455/1997, constata-se a partir do depoimento das testemunhas, id. 239258874, à fl. 33 ao id.
239835470, que a referida ré participou ativamente da constrição da liberdade da vítima, dirigindo inclusive o
carro para a condução deste para diversos locais onde o crime de tortura foi praticado, pelo que deve ser
reconhecida ambas as causa de aumento de pena em relação a referida ré e ser aumentada a pena em 1/5.
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2.9.2. CLÉSIO RICARDO DE CARVALHO, também, conhecido por lourinho.
 
Quanto ao réu CLÉSIO RICARDO DE CARVALHO, verifica-se a partir do seu auto de qualificação e
interrogatório, id. 239240879, fls. 01 e carteira funcional id. 239240879, fls. 03, que este a época dos fatos era
policial militar, e, estava no exercício das suas funções quando da pratica do tipo penal da tortura, devendo ser
aplicada a causa de aumento de pena contida no artigo 1º § 4º, incisos I da lei 9.455/1997,em relação a este.
 
Da mesma forma extrai-se da qualificação realizada em juízo, id. 239835470, fls. 04, que a vítima era menor a
época dos fatos, estando patente em relação também a este réu a aplicação da causa de aumento de pena
contida no artigo 1º § 4º, inciso II (crime cometido contra adolescente) da lei 9.455/1997.
 
Quanto a  causa de aumento de pena contida no  artigo 1º § 4º, inciso III (crime cometido mediante seqüestro),
da lei 9.455/1997, constata-se a partir do depoimento das testemunhas, id. 239258874, à fl. 33 ao id.
239835470, e descrição pormenorizada da autoria, constante no item 2.3.2. da presente sentença,  que este
réu participou ativamente da constrição da liberdade da vítima, dirigindo inclusive a viatura, para a condução da
vítima para diversos locais onde o crime de tortura foi praticado, pelo que deve ser reconhecida a causa de
aumento de pena em relação ao referido réu e ser aumentada a pena em 1/4. 
 
2.9.3. CLEBIO COELHO FERREIRA
 
Considerando os elementos de autoria e materialidade em relação ao réu CLEBIO COELHO FERREIRA, e
ainda, ante o auto de qualificação e interrogatório, id. 239240879, fls. 06 e carteira funcional id. 239240879,
fls.07, temos que este também a época dos fatos era policial militar, e, estava no exercício das suas funções
quando da pratica do tipo penal da tortura, devendo ser aplicada a causa de aumento de pena contida no artigo
1º § 4º, incisos I da lei 9.455/1997,em relação a este.
 
Da mesma forma extrai-se da qualificação realizada em juízo, id. 239835470, fls. 04, que a vítima era menor a
época dos fatos, estando patente em relação também a este réu a aplicação da causa de aumento de pena
contida no artigo 1º § 4º, inciso II (crime cometido contra adolescente) da lei 9.455/1997.
 
Quanto a  causa de aumento de pena contida no  artigo 1º § 4º, inciso III (crime cometido mediante seqüestro),
da lei 9.455/1997, constata-se a partir do depoimento das testemunhas, id. 239258874, à fl. 33 ao id.
239835470, e descrição pormenorizada da autoria, constante no item 2.3.3. da presente sentença,  que este
réu participou ativamente da constrição da liberdade da vítima, estando presente com os demais corréus na
condução da  vítima aos diversos locais onde o crime de tortura foi praticado, pelo que deve ser reconhecida a
causa de aumento de pena em relação ao referido réu e ser aumentada a pena em 1/4. 
 
2.9.4. WALBER WAGNER CHAGAS DA SILVA
 
Por fim, com relação ao réu WALBER WAGNER CHAGAS DA SILVA, levando-se em conta o já minudenciado
em tópicos anteriores, e ainda o auto de qualificação e interrogatório, id. 239240879, fls. 10 e carteira funcional
id. 239240879, fls.11, temos que este também a época dos fatos era policial militar, e, estava no exercício das
suas funções quando da pratica do tipo penal da tortura, devendo ser aplicada a causa de aumento de pena
contida no artigo 1º § 4º, incisos I da lei 9.455/1997,em relação a este.
 
Da mesma forma extrai-se da qualificação realizada em juízo, id. 239835470, fls. 04, que a vítima era menor a
época dos fatos, estando patente em relação também a este réu a aplicação da causa de aumento de pena
contida no artigo 1º § 4º, inciso II (crime cometido contra adolescente) da lei 9.455/1997.
 
Quanto a  causa de aumento de pena contida no  artigo 1º § 4º, inciso III (crime cometido mediante seqüestro),
da lei 9.455/1997, constata-se a partir do depoimento das testemunhas, id. 239258874, à fl. 33 ao id.
239835470, e descrição pormenorizada da autoria, constante no item 2.3.4. da presente sentença,  que este
réu participou ativamente da constrição da liberdade da vítima, estando presente com os demais corréus na
condução da  vítima aos diversos locais onde o crime de tortura foi praticado, pelo que deve ser reconhecida a
causa de aumento de pena em relação ao referido réu e ser aumentada a pena em 1/4. 
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Completa a valoração das provas pelo juízo e comprovados todos os elementos típicos do crime suficientes a
afirmar, para além de uma dúvida razoável a culpa dos denunciados, julgo procedente a pretensão punitiva do
Estado para condenar os réus pelo delito de tortura, nos termos acima motivados, nas penas do art. 1º, inciso
I, aliena “a” e §§3º e 4º, inciso I, II e III,  da lei 9.455/1997 c/c art. 2º da Lei 8.072/90.
 
III – DISPOSITIVO
 
Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a exordial acusatória para CONDENAR:
 
- A ré DOLORES DO SOCORRO DA SILVA GAMA, pela prática do delito previsto no artigo 1º, inciso I, aliena
“a”, §§ 3º e 4º, inciso II e III, “in fine” da lei 9.455/1997 e art. 2º da Lei 8.072/90;
 
- Os réus CLÉSIO RICARDO DE CARVALHO, CLEBIO COELHO FERREIRA e WALBER WAGNER
CHAGAS DA SILVA pela prática do delito previsto no artigo 1º, inciso I, aliena “a”, §§ 3º e 4º, incisos I, II
e III, “in fine” da lei 9.455/1997 e art. 2º da Lei 8.072/90.               
 
Atento ao que dispõe os artigos 59 e 68 do CP, passo à dosimetria das penas individualmente para cada
acusado:
 
3.1. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS
 
3.1.1.DOLORES DO SOCORRO DA SILVA GAMA
 
Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:
 
-  A culpabilidade é o juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal e se mostra uma conduta
desvalorada pelo CP.
 
Verifica-se que a conduta da acusada se revelou ser de reprovabilidade acentuada, pois está forneceu auxilio
material e moral para a prática delitiva, estando claro seu modo consciente e agressivo de agir, patente sua
atitude favorecedora da brutalidade empregada contra a vítima menor indígena, entendo que a culpabilidade
deve ser valorada de forma negativa, visto que a sua conduta importou um dolo mais intenso, e, portanto,
merecedor de  maior censura;
 
- É primária, inexistindo nos autos referência a antecedentes que a desabone;
 
- Não há informações a respeito da conduta social da ré, que, assim, não podem ser computadas como
circunstâncias judiciais favoráveis ou desfavoráveis;
 
- Sem parâmetros para averiguar a personalidade da ré, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos,
de maneira que considero neutra a circunstância;
 
-Os motivos são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorado pelo legislador;
 
- As circunstâncias do crime de tortura merecem valoração negativa, pois envolveram uma sessão demorada,
de intenso sofrimento, num contexto de seqüestro, em concurso de pessoas com ameaças, agressões físicas e
restrição a liberdade da vítima;
 
- As conseqüências merecem valoração negativa, já que a vítima ficou com seqüelas físicas, além de ter
ocasionado traumas severos na vítima e em seus familiares, conforme pode se extrair dos depoimentos da
vítima, de seu pai e de seu irmão, id. 239835470. Diante disso, além do resultado das ações criminosas, há
conseqüências sobremaneira gravosas à vítima que ultrapassam aquelas ínsitas ao tipo penal. Por isso, valoro
negativamente esta vetorial;
 
- Por fim, o comportamento da vítima não é elemento a ser considerado, pois, em que pese haver relato dos
autos de que houve um suposto roubo/furto, em nenhum momento foi comprovada a autoria. Havia, ao que se
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verifica, uma suposição que não foi comprovada em nenhum momento, o que se verifica nos autos era que por
força queria achar um culpado.
 
Assim, considerando a existência de circunstâncias negativas que qualificam sobremaneira a gravidade
concreta do delito, fixo a pena base acima do mínimo legal, no patamar de 08 anos de reclusão.
 
Na segunda fase, ausentes causas atenuantes. reconheço a presença da circunstância agravante do artigo 62,
II, do CP visto que ficou cristalino a conduta da acusada em induzir à execução material do crime, pelo que
agravo a pena para 09 anos e 03 meses de reclusão.
 
Quanto à terceira fase, constato a existência da causa de aumento de pena contida no artigo 1º § 4º, incisos II
(crime cometido contra adolescente) e III (crime cometido mediante seqüestro), da lei 9.455/1997, e
considerando o acúmulo de duas circunstâncias de aumento de pena, fixo o aumento no patamar máximo de
um quinto da pena, ficando a ré condenada, definitivamente, a 10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão.
 
3.1.2. CLÉSIO RICARDO DE CARVALHO
 
Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:
 
-  A culpabilidade é o juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal e se mostra uma conduta
desvalorada pelo CP.
 
Verifica-se que a conduta do acusado possui reprovabilidade acentuada, pois por diversas vezes tomou
iniciativa e postura ativa para a prática delitiva, estando claro seu modo consciente e agressivo de agir, patente
sua atitude favorecedora da brutalidade empregada contra a vítima menor indígena, entendo que a
culpabilidade deve ser valorada de forma negativa, visto que a sua conduta importou um dolo mais intenso, e,
portanto, merecedor de maior censura, conforme se extrai dos excertos (id. 239835470, fls. 04/08 e id.
239835470, fls. 11/14).
 
- É primário, inexistindo nos autos referência a antecedentes que a desabone;
 
- Não há informações a respeito da conduta social do réu, que, assim, não podem ser computadas como
circunstâncias judiciais favoráveis ou desfavoráveis;
 
- Sem parâmetros para averiguar a personalidade do réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos,
de maneira que considero neutra a circunstância;
 
-Os motivos são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorado pelo legislador;
 
- As circunstâncias do crime de tortura merecem valoração negativa, pois envolveu uma sessão demorada, de
intenso sofrimento, num contexto de seqüestro, em concurso de pessoas, com ameaças, agressões físicas e
com restrição a liberdade da vítima;
 
- As conseqüências merecem valoração negativa, já que a vítima ficou com seqüelas físicas, além de ter
ocasionado traumas severos na vítima e em seus familiares, conforme pode se extrair dos depoimentos da
vítima, de seu pai e de seu irmão, id. 239835470. Diante disso, além do resultado das ações criminosas, há
conseqüências sobremaneira gravosas à vítima que ultrapassam aquelas ínsitas ao tipo penal. Por isso, valoro
negativamente esta vetorial;
 
- Por fim, o comportamento da vítima não é elemento a ser considerado, pois, em que pese haver relato dos
autos de que houve um suposto roubo/furto, em nenhum momento foi comprovada a autoria. Havia, ao que se
verifica, uma suposição que não foi comprovada em nenhum momento, o que se verifica nos autos era que por
força queria achar um culpado.
 
Assim, considerando a existência de circunstâncias negativas que qualificam sobremaneira a gravidade
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concreta do delito, fixo a pena base acima do mínimo legal, no patamar de 08 anos de reclusão.
 
Na segunda fase, ausentes causas atenuantes. reconheço a presença da circunstância agravante do artigo 61,
II, “g” do CP visto que ficou patente o abuso de poder e a violação de dever inerente a cargo, de policial militar,
que possui como mister o resguardo da integridade do cidadão e também conheço a presença da circunstância
agravante do artigo 62, I, do CP visto que ficou cristalino que o crime fora cometido em concurso de agentes,  
pelo que agravo a pena para 10 anos e 08 meses de reclusão.
 
Quanto à terceira fase, constato a existência da causa de aumento de pena contida no artigo 1º § 4º, incisos I
(crime é cometido por agente público), II (crime cometido contra adolescente) e III (crime cometido mediante
seqüestro), da lei 9.455/1997 e considerando o acúmulo de três circunstâncias de aumento de pena, fixo o
aumento no patamar máximo de um quarto, ficando o réu condenado, definitivamente, a 12 (doze) anos e
10 (dez) meses de reclusão.
 
3.1.3. CLEBIO COELHO FERREIRA
 
Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:
 
-  A culpabilidade em relação a este condenado, não desborda da reprovação própria do crime que cometeu.
 
- É primário, inexistindo nos autos referência a antecedentes que a desabone;
 
- Não há informações a respeito da conduta social do réu, que, assim, não podem ser computadas como
circunstâncias judiciais favoráveis ou desfavoráveis;
 
- Sem parâmetros para averiguar a personalidade do réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos,
de maneira que considero neutra a circunstância;
 
-Os motivos são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorado pelo legislador;
 
- As circunstâncias do crime de tortura merecem valoração negativa, pois envolveu uma sessão demorada, de
intenso sofrimento, num contexto de seqüestro, em concurso de pessoas, com ameaças, agressões físicas e
com restrição a liberdade da vítima;
 
- As conseqüências merecem valoração negativa, já que a vítima ficou com seqüelas físicas, além de ter
ocasionado traumas severos na vítima e em seus familiares, conforme pode se extrair dos depoimentos da
vítima, de seu pai e de seu irmão, id. 239835470. Diante disso, além do resultado das ações criminosas, há
conseqüências sobremaneira gravosas à vítima que ultrapassam aquelas ínsitas ao tipo penal. Por isso, valoro
negativamente esta vetorial;
 
- Por fim, o comportamento da vítima não é elemento a ser considerado, pois, em que pese haver relato dos
autos de que houve um suposto roubo/furto, em nenhum momento foi comprovada a autoria. Havia, ao que se
verifica, uma suposição que não foi comprovada em nenhum momento, o que se verifica nos autos era que por
força queria achar um culpado.
 
Assim, considerando a existência de circunstâncias negativas que qualificam sobremaneira a gravidade
concreta do delito, fixo a pena base acima do mínimo legal, no patamar de 07 anos de reclusão.
 
Na segunda fase, ausentes causas atenuantes. reconheço a presença da circunstância agravante do artigo 61,
II, “g” do CP visto que ficou patente o abuso de poder e a violação de dever inerente a cargo, de policial militar,
que possui como mister o resguardo da integridade do cidadão e também conheço a presença da circunstância
agravante do artigo 62, I, do CP visto que ficou cristalino que o crime fora cometido em concurso de agentes,
pelo que aumento a pena para 09 anos e 3 meses de reclusão.
 
Quanto à terceira fase, constato a existência da causa de aumento de pena contida no artigo 1º § 4º, incisos I
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(crime é cometido por agente público), II (crime cometido contra adolescente) e III (crime cometido mediante
seqüestro), da lei 9.455/1997, e considerando o acúmulo de três circunstâncias de aumento de pena, fixo o
aumento no patamar máximo de um quarto, ficando o réu condenado, definitivamente, a 12 (doze) anos de
reclusão.
 
3.1.4. WALBER WAGNER CHAGAS DA SILVA
 
Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:
 
-  A culpabilidade é o juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal e se mostra uma conduta
desvalorada pelo CP.
 
Verifica-se que a conduta do acusado possui reprovabilidade acentuada, pois tomou iniciativa e postura ativa
para a prática delitiva, estando claro seu modo consciente e agressivo de agir, patente sua atitude favorecedora
da brutalidade empregada contra a vítima menor indígena, entendo que a culpabilidade deve ser valorada de
forma negativa, visto que a sua conduta importou um dolo mais intenso, e, portanto, merecedor de maior
censura, conforme se extrai dos excertos (id. 239835470, fls. 04/08).
 
- É primário, inexistindo nos autos referência a antecedentes que a desabone;
 
- Não há informações a respeito da conduta social do réu, que, assim, não podem ser computadas como
circunstâncias judiciais favoráveis ou desfavoráveis;
 
- Sem parâmetros para averiguar a personalidade do réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos,
de maneira que considero neutra a circunstância;
 
- Os motivos são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorado pelo legislador;
 
- As circunstâncias do crime de tortura merecem valoração negativa, pois envolveu uma sessão demorada, de
intenso sofrimento, num contexto de seqüestro, em concurso de pessoas, com ameaças, agressões físicas e
com restrição a liberdade da vítima;
 
- As conseqüências merecem valoração negativa, já que a vítima ficou com seqüelas físicas, além de ter
ocasionado traumas severos na vítima e em seus familiares, conforme pode se extrair dos depoimentos da
vítima, de seu pai e de seu irmão, id. 239835470. Diante disso, além do resultado das ações criminosas, há
conseqüências sobremaneira gravosas à vítima que ultrapassam aquelas ínsitas ao tipo penal. Por isso, valoro
negativamente esta vetorial;
 
- Por fim, o comportamento da vítima não é elemento a ser considerado, pois, em que pese haver relato dos
autos de que houve um suposto roubo/furto, em nenhum momento foi comprovada a autoria. Havia, ao que se
verifica, uma suposição que não foi comprovada em nenhum momento, o que se verifica nos autos era que por
força queria achar um culpado.
 
Assim, considerando a existência de circunstâncias negativas que qualificam sobremaneira a gravidade
concreta do delito, fixo a pena base acima do mínimo legal, no patamar de 08 anos de reclusão.
 
Na segunda fase, ausentes causas atenuantes. reconheço a presença da circunstância agravante do artigo 61,
II, “g” do CP visto que ficou patente o abuso de poder e a violação de dever inerente a cargo, de policial militar,
que possui como mister o resguardo da integridade do cidadão e também conheço a presença da circunstância
agravante do artigo 62, I, do CP visto que ficou cristalino que o crime fora cometido em concurso de
agentes, pelo que aumento a pena para 10 anos e 08 meses de reclusão.
 
Quanto à terceira fase, constato a existência da causa de aumento de pena contida no artigo 1º § 4º, incisos I
(crime é cometido por agente público), II (crime cometido contra adolescente) e III (crime cometido mediante
seqüestro), da lei 9.455/1997, e considerando o acúmulo de três circunstâncias de aumento de pena, fixo o
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aumento no patamar máximo de um quarto, ficando o réu condenado, definitivamente, a 12 (doze) anos e
10 (dez) meses de reclusão.
 
3.2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS FINAIS
 
Em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP, os réus deveram cumprir a pena privativa de
liberdade em regime fechado;
 
Em relação aos réus CLÉSIO RICARDO DE CARVALHO, CLEBIO COELHO FERREIRA e WALBER
WAGNER CHAGAS DA SILVA, nós termos do artigo 92,inciso I, alínea “b” do Código penal, ante o quanto da
pena aplicada, condeno os réus à perda dos cargos públicos;
 
Em razão da quantidade da pena e do crime cometido, são inaplicáveis a substituição por pena restritiva de
direitos (art. 44 do CP) e o sursis (art. 77 do CP);
 
Quanto à indenização mínima (art. 387, IV, do CPP), não houve pedido na inicial, tampouco debate no curso
dos autos sob o crivo do contraditório, bem como não há nos autos elementos suficientes à determinação do
dano causado pelos réus, o qual poderá ser apurado pelo Ministério Público Federal por meio da competente
ação civil pública, pelo que deixo de fixa-lo;
 
Deixo de realizar a detração, vez que não existem informações precisas nos autos sobre o tempo de prisão
provisória, podendo ser realizada posteriormente pelo juízo da execução, já que tal procedimento não ensejará
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena em razão das elevadas penas.
 
Ademais, o regime de pena foi também fixado com base no art. 33, § 3º, do CP, de maneira que eventual
detração não mudaria o regime fechado;
 
Concedo aos condenados DOLORES DO SOCORRO DA SILVA GAMA, CLÉSIO RICARDO DE CARVALHO,
CLEBIO COELHO FERREIRA e WALBER WAGNER CHAGAS DA SILVA o direito de recorrer em
liberdade, tendo em vista que estão respondendo ao processo soltos e dada a ausência das circunstâncias
prevista no art. 312, do CPP.
 
As custas devem ser pagas solidariamente pelos réus, devendo constar da publicação o seu montante.
 
Oportunamente, após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no “Livro Rol dos Culpados”; oficie-se ao
Instituto Nacional de Identificação, dando conta desta sentença; oficie-se à Justiça Eleitoral, para que proceda
conforme o art. 15, inc. III, da Constituição Federal; Oficie-se a Corregedoria da Policia Militar a fim de abrir
procedimento administrativo para declarar a perda dos cargos do policiais e arquivem-se os autos, com baixa
na Distribuição.
 
Intimem-se as partes.
 
Sentença registrada eletronicamente.
 
Itaituba/Pará, em 18 de agosto de 2022. 
 

 
 

Marcelo Garcia Vieira 
 

Juiz Federal
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