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DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SERVINDO COMO MANDADO DE CITAÇÃO
 

Processo número 0800441-31.2021.814.0200
 
Classe: ação penal
 
Órgão: Justiça Militar do Estado do Pará
 
Autor: Ministério Público Militar
 
Acusados:    1) PAULO JOSÉ DE ALMEIDA CORDEIRO – RG/PM 32.759
 
                    2) JORGE RAMON MACHARO FREITAS – RG/PM 37.103
 

3) MARCEL DANILO MATEUS PAIVA FIGUEIRA – RG/PM 39.467;
 
                    Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Militar em face de PAULO
JOSÉ DE ALMEIDA CORDEIRO, JORGE RAMON MACHARO FREITAS e MARCEL DANILO
MATEUS PAIVA FIGUEIRA, qualificados nos autos, pela prática do crime de extorsão mediante
sequestro, tipificado no artigo 244, do Código de Processo Penal Militar (ID 38611599).
 
                    Alegou o Ministério Público Militar, de relevante para compreensão do caso, em
síntese:
 

1)             Da análise do Auto de Prisão em Flagrante – APFD lavrado em face dos ora
denunciados, infere-se que, na data de 20/10/2021, a GU composta pelos policiais militares SGT
PM/PA PAULO JOSE DE ALMEIDA CORDEIRO JUNIOR, CB PM/PA JORGE RAMOM
MACHADO FREITAS e CB PM/PA MARCEL DANILO MATHEUS PAIVA FIGUEIRA, a bordo da
VTR 2907, procedeu, no bairro do Curuçambá, com a abordagem do nacional PAULO MAX
LOPES DE SOUSA, sendo o mesmo detido e colocado no interior da referida VTR; 
 

2)             Compulsando os autos, verifica-se que PAULO MAX, em seu depoimento,
narra que, após sua detenção, os militares passaram a exigir a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), sendo que, inclusive, os denunciados, com o fito de obter o valor, teriam entrado em
contato diretamente com sua esposa, a Sra. YANA DA COSTA MONTEIRO; 
 

3)             No mais, narra PAULO MAX, que os policiais teriam ficado com o aparelho
celular de YANA, por onde iriam manter contato com a mesma para combinar os detalhes da
entrega do valor exigido, sendo obtido por ela, juntamente com a sogra da vítima, Sra. DIANA
SALES DA COSTA, apenas a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais);
 

4)             Narra a vítima que, quando sob custódia dos denunciados, na VTR, dirigiram-
se até o local acertado para proceder a entrega dos valores, onde teriam os militares sido
surpreendidos pela Corregedoria da PM/PA, que, através de seus agentes, procedeu a prisão dos
acusados;
 

5)             Por fim, narra o nacional PAULO MAX que veio a ficar sob a custódia dos
denunciados por cerca de uma hora e meia, mais exatamente entre 15h30min. e 17h00min.;
 

6)             Consta nos autos do APFD lavrado o depoimento de YANA DA COSTA
MONTEIRO, esposa de PAULO MAX, a qual confirma os fatos relatados por seu esposo, no
sentido de que teria sido surpreendida pelos denunciados, os quais, estando com a vítima na
VTR, exigiram a quantia de 10.000,00 (dez mil reais) para proceder com a liberação;
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7)             Inclusive, teria sido YANA, segundo o depoimento, quem teria buscado
auxílio, junto à mãe de PAULO MAX, para acionar os militares da Corregedoria da PM/PA,
repassando aos mesmos o número da VTR;
 

8)             Por fim, confirma a depoente também que os denunciados teriam ficado de
posse do seu celular para realizar contato para acertar os detalhes da entrega do valor exigido;
 

9)             Verifica-se, também, nos autos do APFD, o depoimento da Sra. DIANA
SALES DA COSTA, sogra de PAULO MAX, que confirma que teria presenciado o momento em
que seu genro veio a ser abordado e detido pela GU composta pelos denunciados;
 

10)         No mais, afirma a Sra. DIANA que também teria presenciado o momento em
que os militares efetuaram a exigência do valor de 10.000,00 (dez mil reais) à sua filha YANA,
valor este que, sendo devidamente pago, ensejaria a liberação de PAULO MAX;
 

11)         A Sra. DIANA narra que teriam obtido a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil
reais), sendo que, no local acertado para a entrega, vieram a presenciar a prisão em flagrante dos
denunciados;
 

12)          Importante mencionar, no caso em comento, ainda, o depoimento da Sra.
MARIA DE NAZARÉ LOPES MARQUES, mãe de PAULO MAX, a qual, ciente da situação
narrada por sua nora, Sra. YANA, veio a acionar a Corregedoria da PM/PA, passando os dados
necessários para que fosse efetuada a prisão;
 

13)         Derradeiramente, porém não menos importante, destaca-se o depoimento do
condutor do APFD lavrado, o TEN CEL QOPM/PA JORGE CARLOS GONÇALVES
VASCONCELOS, o qual veio a ser o responsável, no órgão correcional da PM/PA, em proceder
com a operação que levou à prisão em flagrante dos acusados;
 

14)         Conforme o depoimento prestado pelo referido oficial, teria ele recebido
ligação da Sra. MARIA DE NAZARÉ LOPES MARQUES, a qual, narrando a situação que,
supostamente estaria ocorrendo contra o nacional PAULO MAX e seus familiares, passou a
empreender diligências no sentido de localizar a GU denunciada;
 

15)         Assim, ao procederem com a abordagem dos militares SGT PM/PA PAULO
JOSE DE ALMEIDA CORDEIRO JUNIOR, CB PM/PA JORGE RAMOM MACHADO FREITAS e
CB PM/PA MARCEL DANILO MATHEUS PAIVA FIGUEIRA, verificaram que PAULO MAX, a
vítima, de fato, encontrava-se no interior da VTR, sem algemas, no que, de imediato, teria sido
questionado aos militares em questão o motivo daquela situação;
 

16)         Segundo narrado no depoimento do TEN CEL QOPM/PA JORGE CARLOS
GONÇALVES VASCONCELOS, os denunciados teriam apresentado a explicação de que PAULO
MAX estaria ali detido por tráfico de entorpecentes, sendo que a apresentação do mesmo se
daria após a localização de sua documentação;
 

17)         Ocorre que a história apresentada “caiu por terra”, no momento em que os
militares da corregedoria, ao revistarem a VTR e PAULO MAX, verificaram que este estava de
posse de seus documentos pessoais, pelo que a versão apresentada pela GU não se coadunava
com os fatos ali postos;
 

18)         Diante da situação, fora dada voz de prisão aos policiais militares SGT PM/PA
PAULO JOSE DE ALMEIDA CORDEIRO JUNIOR, CB PM/PA JORGE RAMOM MACHADO
FREITAS e CB PM/PA MARCEL DANILO MATHEUS PAIVA FIGUEIRA, os quais, quando
inquiridos, reservaram-se ao direito constitucional de permanecerem em silêncio;
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19)         Apresentados perante a Vara Única da Justiça Militar, procedeu-se com a
audiência de custódia (ID 38513988), onde houve a homologação da prisão em flagrante e sua
conversão em prisão preventiva.
 

Assim, sustentou o Ministério Público Militar que os acusados incidiram no crime de
extorsão mediante sequestro, tipificado no artigo 244, do Código Penal Militar.
 

O Ministério Público Militar aditou a denúncia (ID 38958252), para asseverar que a
conduta dos acusados amolda-se ao crime de extorsão mediante sequestro qualificado pelo
concurso de pessoas, conforme dispõe o artigo 244, § 1º, do Código Penal Militar.  
 

Os elementos de prova carreados aos autos, como se verifica nos IDs 38422225,
páginas 6/8 e 10, e 38422226, páginas 2, 4/5 e 10, demonstram que os acusados, estando de
serviço, detiveram o cidadão identificado como PAULO MAX LOPES DE SOUZA, restringindo sua
liberdade de ir e vir por cerca de uma hora e meia, e exigiram certa quantia em dinheiro para
colocá-lo em liberdade, quando foram presos em flagrante.
 

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria dos acusados quanto à
prática do crime de extorsão mediante sequestro em concurso de pessoas, tipificado no artigo
244, § 1º, do Código Penal Militar, deve ser recebida a denúncia.
 

Ante o exposto, decido:
 

1)             Recebo a denúncia apresentada pelo Ministério Público Militar em face dos
militares PAULO JOSÉ DE ALMEIDA CORDEIRO, JORGE RAMON MACHARO FREITAS e
MARCEL DANILO MATEUS PAIVA FIGUEIRA para que responsam pelo crime de extorsão
mediante sequestro em concurso de pessoas, tipificado no artigo 244, § 1º, do Código Penal
Militar;
 

2)             Citem-se os denunciados, com cópia da denúncia, para apresentarem
resposta escrita em 10 (dez) dias, por intermédio de advogado;
 

3)             Deverá o Oficial de Justiça indagar aos denunciados se têm ou pretendem
constituir defensor, certificando-se a resposta;
 

4)             Manifestando-se os denunciados que não têm advogado constituído ou não
pretendem constituir tal profissional, por qualquer razão, ou decorrido o prazo para apresentação
de resposta, dê-se vista dos autos ao Defensor Público com atribuição nesta justiça especializada
para que o faça no prazo de 20 (vinte) dias;
 

5)             Apresentadas as respostas, retornem os autos conclusos para análise dos
argumentos da defesa e demais providências;
 

6)             Desde logo, por economia e celeridade processual, considerando que se trata
de processo com réus presos, designo a audiência para inquirição das testemunhas arroladas
pelo Ministério Público e as que vierem a ser arroladas pela defesa e interrogatório dos acusados 
para o dia 22 de novembro de 2021, a partir das 10h00min, podendo a sala ser acessada por
meio do seguinte link:
 
h t t p s : / / n a 0 1 . s a f e l i n k s . p r o t e c t i o n . o u t l o o k . c o m / a p / t -
5 9 5 8 4 e 8 3 / ? u r l = h t t p s % 3 A % 2 F % 2 F t e a m s . m i c r o s o f t . c o m % 2 F l % 2 F m e e t u p -
join%2F19%253ameeting_OWZiZjAyZDItZWYzYi00YjAwLTkwODItZGYzODZkNDcxYzZm%25
40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25225f6fd11e-cdf5-45a5-
9338-b501dcefeab5%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522db351c97-e7f0-49fd-b134-
bb9ed8f5377e%2522%257d&data=04%7C01%7C%7Cc9ec4f649294428d55fb08d998949e34%
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7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637708586346061229%7CUnknown%
7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6M
n0%3D%7C1000&sdata=1Smcvme9tcJP008fv1KNfcgPV4KuQhpmM3TDaSHhWrE%3D&rese
rved=0
 
7)   O Link da audiência poderá ser obtido por meio do celular da Justiça Militar (WhatsApp): (91)
99339-0307. 

8)             Oficie-se à autoridade responsável pela custódia dos acusados para que
apresente os mesmos para a audiência, presencial ou virtualmente;
 

9)             Requisite-se ao Comando a que servem as testemunhas militares para que
apresente as mesmas para a audiência, virtual ou presencialmente;
 

10)         Intimem-se as testemunhas civis para que se apresentem para serem
inquiridos na audiência, virtual ou presencialmente, na data e hora marcadas.
 

Dê-se vista ao Ministério Público Militar para se manifestar sobre as informações
carreadas aos autos pela Secretaria de Administração Penitenciária (ID 39023725).
 
                    SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Belém, PA, 26 de outubro de 2021.
 
 
                                                                                                   
 
     LUCAS DO CARMO DE JESUS

Juiz de Direito Titular da Vara Unica da Justiça Militar do Estado do Pará
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