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Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):
   Espécie: Título I - Pessoa (arts. 121 a 154)
   Natureza: Homicídio qualificado (art. 121, §2o.)
   Consumado
            - II - por motivo fútil

   Espécie: Título I - Pessoa (arts. 121 a 154)
   Natureza: Homicídio qualificado (art. 121, §2o.)
   Tentado
            - II - por motivo fútil

Local:         AVENIDA PORTUGAL, 99 - JARDIM PILAR - CEP: 09370-000 - MAUA
               SP
Tipo de local: Via pública - Via pública
Circunscrição: 01 D.P. - MAUA

Ocorrência:    19/01/2020 às 05:35 horas
Comunicação:   19/01/2020 às 09:28 horas
Elaboração:    19/01/2020 às 09:28 horas
Flagrante:     Sim

Indiciado:
 - LINDOILSON MACIEL DE CARVALHO - Presente ao plantão - RG: 3956066-PB
   emitido em 25/04/2011 - Exibiu o RG original: Não
   Pai: ASSIDOMAR AFONSO DE CARVALHO - Mãe: CLENILDE MACIEL DE CARVALHO
   Natural de: SOUSA - PB - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
   Nascimento: 29/07/1996 23 anos - Profissão: GARÇON(ETE)
   Instrução: 1 Grau incompleto - CPF: 13504203447
   Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
   Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Cabelo crespo curto
   Cor do cabelo: Castanhos escuros - Altura: 1.70 - Compleição: MAGRO
   Endereço Residencial: AV ROTARY, 377 - JD MIRANTE - RIBEIRAO PIRES - SP
   Telefones: (11)99598-9623 - Outros (Celular)
 - MATHEUS FERREIRA DE ARAUJO - Presente ao plantão - RG: 39728016-SP
   emitido em 06/03/2017 - Exibiu o RG original: Não
   Pai: IVALDO AFONSO DE ARAUJO - Mãe: LINDALVA DE CARVALHO FERREIRA
   Natural de: MAUA -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
   Nascimento: 03/07/1999 20 anos - Estado civil: Solteiro
   Profissão: ATENDENTE - Instrução: 2 Grau completo - CPF: 48931433875
   Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
   Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Cabelo liso curto
   Cor do cabelo: Castanhos escuros - Comprim. do cabelo: CURTO
   Altura: 1.78 - Compleição: FORTE
   Endereço Residencial: R FRANCISCO VIOLA, 273 - VILA SUELI - RIBEIRAO PIRES
   SP - Telefones: (11)97216-3576 - Outros (Celular)
 - MARCELO DOS SANTOS MOREIRA DE ARAUJO - Presente ao plantão - RG: 47410929
   SP - emitido em 01/04/2017 - Exibiu o RG original: Não
   Pai: FRANCISCO MARCELO DE ARAUJO - Mãe: MARIA LUCIA MOREIRA DE ARAUJO
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   Natural de: MAUA -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
   Nascimento: 15/05/1991 28 anos - Estado civil: Solteiro
   Profissão: AJUDANTE - Instrução: 1 Grau completo - CPF: 39504721850
   Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
   Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Cabelo liso curto
   Cor do cabelo: Castanhos escuros - Comprim. do cabelo: CURTO
   Altura: 1.76 - Compleição: FORTE
   Endereço Residencial: RUA ITAGIDIA PEREIRA DOS SANTOS, 22 - VILA SUELI
   RIBEIRAO PIRES - SP - Telefones: (11)98756-2880 - Outros (Celular)

Vítima:
 - CLAYTON QUINTO FREIRE - Não presente ao plantão - Vítima fatal
   RG: 45773239-SP - emitido em 26/06/2019 - Exibiu o RG original: Não
   Pai: ASSIS DE OLIVEIRA FREIRE - Mãe: ALDAMIRA QUINTO FREIRE
   Natural de: MAUA -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
   Nascimento: 27/09/1988 31 anos - Estado civil: Solteiro
   Profissão: ENCARREGADO - Instrução: 2 Grau completo - CPF: 37062996823
   Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
   Olhos: Castanhos escuros - Cor do cabelo: Castanhos escuros
   Endereço Comercial: AV PORTUGAL, 99 - JD PILAR - MAUA - SP
 - MICHEL VIEIRA COUTINHO - Presente ao plantão - RG: 22273379-RJ
   emitido em 24/08/1993 - Exibiu o RG original: Não
   Mãe: SANDRA ELISA VIEIRA COUTINHO - Natural de: RIO DE JANEIRO -RJ
   Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 06/10/1989
   30 anos - Estado civil: Casado - Profissão: SEGURANÇA
   Instrução: 1 Grau completo - CNH: 00963853352 - Validade CNH: 19/08/2019
   Categoria CNH: B - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
   Endereço Comercial: AV PORTUGAL, 99 - JD PILAR - MAUA - SP - Telefones:
   (11)94777-7169 - Outros (Celular)
 - LUCAS DA SILVA VAZ - Não presente ao plantão - RG: 37010503-SP
   emitido em 04/07/2019 - Exibiu o RG original: Não
   Pai: VALDECIR FERREIRA VAZ - Mãe: REGIANE DA SILVA BINA
   Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
   Nascimento: 25/02/1996 23 anos - Estado civil: Solteiro
   Profissão: BOMBEIRO(A) - Instrução: 2 Grau completo - CPF: 41417210850
   Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
   Olhos: Castanhos escuros - Cor do cabelo: Castanhos escuros
   Endereço Comercial: AV PORTUGAL, 99 - JD PILAR - MAUA - SP - Telefones:
   (11)94777-7169 - Outros (Celular)

Testemunha:
 - DIOGO NEVES DA COSTA - Presente ao plantão - RG: 62556943-SP
   emitido em 24/08/2016 - Exibiu o RG original: Não
   Mãe: MARIA CRISTINA NEVES DA COSTA - Natural de: S.PAULO -SP
   Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 11/09/2001
   18 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: SEGURANÇA
   Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
   Olhos: Castanhos escuros - Cor do cabelo: Castanhos claros
   Endereço Comercial: AV PORTUGAL, 99 - JD PILAR - MAUA - SP - Telefones:
   (11)94777-7169 - Outros (Celular)
 - HUMBERTO AVELINO DA CRUZ - Presente ao plantão - RG: 23608605-SP
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   emitido em 16/06/2016 - Exibiu o RG original: Não
   Pai: ALECIO AVELINO DA CRUZ - Mãe: OZAIDE PEREIRA DA CRUZ
   Natural de: S.CAETANO DO SUL -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA
   Sexo: Masculino - Nascimento: 25/04/1975 44 anos - Estado civil: Solteiro
   Profissão: COMERCIANTE - CPF: 12463835869
   Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
   Olhos: Castanhos claros - Cor do cabelo: Castanhos claros
   Endereço Comercial: AV PORTUGAL, 99 - JD PILAR - MAUA - SP - Telefones:
   (11)94777-7169 - Outros (Celular)
 - MARCIO JOSE CORREA DOS SANTOS - Presente ao plantão - RG: 33211071-SP
   emitido em 26/03/2010 - Exibiu o RG original: Não
   Pai: JOSE TEOTONIO DOS SANTOS - Mãe: CREUZA DE LIMA DOS SANTOS
   Natural de: S.ANDRE -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
   Nascimento: 22/03/1983 36 anos - Estado civil: Casado
   Profissão: POLICIAL MILITAR - Instrução: 2 Grau completo
   CPF: 29988603894 - Advogado Presente no Plantão: Não
   Endereço Residencial: R FRANCISCO MONTEIRO, 254 - CENTRO - RIBEIRAO PIRES
   SP

Condutor:
 - STARSKY VASCO DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 28606119-SP
   emitido em 13/01/2005 - Exibiu o RG original: Não
   Pai: DJALMA VASCO DA SILVA - Mãe: MARIA APARECIDA DA SILVA
   Natural de: MAUA -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
   Nascimento: 23/05/1978 41 anos - Estado civil: Casado
   Profissão: POLICIAL MILITAR - Instrução: 2 Grau completo
   CPF: 28322939809 - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
   Endereço Comercial: R FRANCISCO MONTEIRO, 254 - CENTRO - RIBEIRAO PIRES
   SP

Advogado:
 - THIAGO DE OLIVEIRA MARCHI - Presente ao plantão - RG: 32967057-SP
   emitido em 07/02/1995 - Exibiu o RG original: Não - Nº OAB: 274218
   Pai: ATILIO MARCHI NETO - Mãe: MARIA MARQUES DE OLIVEIRA MARCHI
   Natural de: MAUA -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
   Nascimento: 17/12/1982 37 anos - Estado civil: Ignorado
   Profissão: ADVOGADO(A) - Advogado Presente no Plantão: Não
   Endereço Comercial: AV DOM JOSE GASPAR, 304 - MATRIZ - MAUA - SP
   Telefones: (11)2801-6692 (Comercial)
   Pessoa Relacionada: Vítima - CLAYTON QUINTO FREIRE

Veículos:
 - Placa: EZR1150 - Cidade: RIBEIRAO PIRES - UF: SP
   Chassis: 9BWAA45Z6D4130062 - RENAVAM: 503140775
   Marca/Modelo: VW/FOX 1.0 GII - Tipo: AUTOMOVEL - Ano fabricação: 2012
   Ano modelo: 2013 - Cor: Preta
   Combustível: ALCO/GASOL
   Proprietário: LINDOMAR MACIEL DE CARVALHO - Ocorrência: Envolvido
   Local: Via Pública - Pessoa relacionada: LINDOILSON MACIEL DE CARVALHO
 - Placa: EWN9017 - Cidade: RIBEIRAO PIRES - UF: SP
   Chassis: KMHEC41CBCA300038 - RENAVAM: 413617505

01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO www.policiacivil.sp.gov.br



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Dependência:

IMPRESSÃO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

INICIADO:
FOLHA:401º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Boletim No.: 377/2020 e EMITIDO:19/01/2020 09:28 19/01/2020 18:51

   Marca/Modelo: I/HYUNDAI SONATA GLS - Tipo: AUTOMOVEL
   Ano fabricação: 2011 - Ano modelo: 2012 - Cor: Preta
   Combustível: Gasolina - Proprietário: MATHEUS FERREIRA DE ARAUJO
   Ocorrência: Envolvido - Local: Via Pública
   Pessoa relacionada: MATHEUS FERREIRA DE ARAUJO

Objetos - (APREENDIDO)
 - Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
   Unidade.: Peça - Marca: Samsung
   Observações: DANIFICADO. LACRE Nº 0021363
   Pessoa relacionada: MICHEL VIEIRA COUTINHO   Origem: Pessoa Física

Armas e Acessórios:
 - Pessoa relacionada: CLAYTON QUINTO FREIRE - Modo: APREENDIDO
   Arma: Pistola - N°: KKU89364 - Marca: TAURUS - Calibre: 380
   Proprietário: CLAYTON QUINTO FREIRE - Cartuchos íntegros: 18
   Cartuchos picotados: 0 - Cartuchos deflagrados: 0
   Estado:
   ARMA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ACOMPANHA UM CARREGADOR. SUJA DE MATERIAL
   HEMÁTICO. LACRE Nº 0021362.
 - Pessoa relacionada: LINDOILSON MACIEL DE CARVALHO - Modo: APREENDIDO
   Arma: Pistola - N°: M29277 - Marca: TAURUS - Calibre: 7,65
   Proprietário: CONCORDIO MATARAZZO - Cartuchos íntegros: 3
   Cartuchos picotados: 0 - Cartuchos deflagrados: 0
   Estado:
   ARMA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ACOMPANHA UM CARREGADOR. LACRE Nº 0021361

Histórico:
Consta do expediente atrelado ao presente que no dia 19 de janeiro de 2020, por
volta às 05:35 horas, na Avenida Portugal, 99, Jardim Pilar, nesta cidade e comarca
de Mauá, Lindoilson Maciel de Carvalho, auxiliado por Matheus Ferreira de Araújo e
Marcelo dos Santos Moreira de Araújo, mataram, por motivo fútil Clayton Quinto
Freire.

Consta ainda que nas mesmas condições de tempo e lugar, nesta cidade e comarca de
Mauá, Lindoilson Maciel de Carvalho, auxiliado por Matheus Ferreira de Araújo e
Marcelo dos Santos Moreira de Araújo, tentaram matar Lucas da Silva Vaz e Michel
Vieira Coutinho.

Presentes nesta distrital os Policiais Militares condutor e testemunha informando
que na data dos fatos foi acionado pelo 1º Ten. PM Zanardi, o qual lhe passou a
dinâmica dos fatos, informando que um veículo Hyundai Sonata estaria envolvido num
homicídio pelo local dos fatos. Informado o emplacamento do auto, captado pelas
câmeras de segurança do estabelecimento, diligenciaram até a residência de Matheus,
constante dos registros. Foram atendidos pela senhora Lindalva de Carvalho Ferreira
- RG 388334915 - a qual franqueou a entrada no imóvel onde Matheus fora encontrado.
Instado sobre os fatos, falou que foi para o estabelecimento La Bodega com dois
amigos, Lindoílson e Marcelo, houve uma desavença no interior do estabelecimento,
foi testemunha de que Lindoilson foi
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agredido por um segurança. Em seguida foi com Lindoilson e Marcelo para a sua
residência a bordo de seu Hyundai Sonata. Relatou que não viu ou ouviu nenhum
disparo de arma de fogo. Assim, indicou a residência de Lindoilson, para onde
rumaram. Havia, ademais, a informação de que o indivíduo que desferiu os disparos
estava num Fox preto, fato também captado pelas câmeras de segurança. Assim,
instaram Matheus que indicou a residência de Lindoilson, proprietário de um Fox
preto - Avenida 377, jardim Mirante, Ribeirão Pires. Foram ao local onde foram
atendidos por Assidomar Afonso de Carvalho - RG 1.919.696 - o qual franqueou a
entrada no imóvel onde encontraram Lindoilson. Por sua vez instado, Lindoilson
assumiu a autoria do fato, tendo sido o autor dos disparos de arma de fogo. Relatou
que após uma discussão no interior do estabelecimento, foi agredido por Clayton com
a coronha de uma arma de fogo. Seus amigos Matheus e Marcelo o deixaram em casa e
ele, sozinho, retornou ao local a bordo do veículo Fox, disparando e acertando as
vítimas. Sobre a arma, disse estar na residência de Marcelo. Diligenciaram até o
local onde Marcelo franqueou a entrada e de pronto entregou o armamento. Instado
sobre os fatos, Marcelo aduziu que não sabia do ocorrido, que Lindoilson apenas
havia passado em sua residência e pedido para guardar uma pistola. Diante dos
fatos, fora a arma de fogo apreendida e Marcelo, Matheus e Lindoilson encaminhados
à Delegacia de Polícia.

Ouvida nesta distrital a testemunha Humberto Avelino da Cruz afirmou que é sócio
proprietário do bar La Bodegas, local dos fatos. Conhece Clayton há cerca de 11
anos e trabalha em seu estabelecimento há cerca de três anos. Chegou no local por
volta das 5h da manhã. Soube que houve uma discussão no interior do
estabelecimento. Clayton estava discutindo com um cliente em razão de seu mal
comportamento. Depois do dito entrevero, os clientes foram expulsos do local.
Inclusive ia para a parte externa do estabelecimento mas voltou para realizar o
fechamento do caixa, sendo que por volta das 5:30h da manhã ouviu de três a quatro
tiros disparados defronte o local. Ao ouvir os disparos foi até a parte externa
onde avistou Clayton ainda em pé com a mão no pescoço, que sangrava. Assim, o
colocou em seu veículo e o levou para Hospital Santa Casa de Mauá. Durante o
socorro Clayton apenas falava para levá-lo ao hospital rapidamente, não dando
nenhuma informação sobre a dinâmica dos fatos ou quem havia efetuado o disparo.
Chegou ao hospital ainda andando, mas antes de chegar a maca, acabou por perder a
consciência, sendo levado para o interior da sala de emergência. Soube,
posteriormente que Clayton não resistiu aos ferimentos e faleceu. Assim, compareceu
na Delegacia de Polícia.

De igual forma, ouvida nesta distrital a testemunha Diogo Neves da Costa relatou
que é segurança do estabelecimento La Bodega´s Bar e na data dos fatos exercia suas
funções pelo local quando Clayton passou a discutir com um dos clientes, ora
identificado como Marcelo ocasião em que foram para o lado o lado externo do
estabelecimento. La continuaram a discutir, oportunidade em que Lindoilson, amigo
de Marcelo, falou que até seu carro para pegar algo para resolver. Nesse momento
Clayton se exaltou e passou a indagar o que Lindoilson faria. A discussão continuou
com Marcelo muito agitado e Lindoilson em dado momento puxou Marcelo, insistindo
para que fossem embora logo para pegar o "peça" e retornar. Assim, Marcelo, Matheus
e Lindoilson, acompanhados de mais duas pessoas não identificadas ingressaram num
veículo Sonata e evadiram-se do local. Anotou a placa do veículo Sonata. Uma hora
depois passou um veículo Fox conduzido por Marcelo e com
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Lindoilson no passageiro o qual passou e efetuar disparos, tendo acertado três
pessoas defronte o estabelecimento, dentre elas, Clayton, que foi socorrido e
encaminhado ao Hospital mas não resistiu e acabou falecendo. O veículo Fox evadiu-
se do local tomando rumo desconhecido. Nessa oportunidade, efetuado o
reconhecimento formal, reconhece sem sombra de duvidas, Lindoilson, Matheus e
Marcelo como os autores das condutas ora descritas.

De sua parte, ouvida nesta distrital, a vitima Lucas da Silva Vaz relatou que é
bombeiro civil e trabalha do estabelecimento onde se deram os acontecimentos. Na
data dos fatos, Já estava terminando a balada. a parte superior foi fechada e só a
parte de baixo ficou aberta tendo focado sua atenção para esta parte do
estabelecimento. Avistou uma discussão entre Clayton e uma pessoa que o ameaçou
dizendo que voltaria para matá-lo. Os dois foram para a parte externa, tendo
permanecido no interior do estabelecimento e continuado seu trabalho. Não viu o
desfecho do entrevero. Ao final da festa, estava recebendo o pagamento pelo seu
trabalho, quando foi pedido para que trocasse o dinheiro. Quando saiu do
estabelecimento, avistou Clayton e perguntou sobre o que havia acontecido. Nesse
momento já sentiu um disparo de arma de fogo em seu braço. De pronto, entrou
novamente no estabelecimento para se proteger. Aguardou na cozinha onde foi feito
um torniquete com sua própria camiseta e foi encaminhado para o Hospital Nardini,
onde soube que Clayton havia sido alvejado e falecido. Dada a rapidez do
acontecimento e pelo fato de ter sido atingido e ter corrido para se proteger, não
conseguiu visualizar de onde veio o disparo. Após medicado, compareceu na Delegacia
de Polícia.

De igual forma, ouvida nesta distrital, a vítima Michel Vieira Coutinho informou
que é segurança do estabelecimento La bodega e bombeiro civil. Na data dos fatos,
exercia suas funções no referido estabelecimento ocasião em que, na parte externa
no local, viu a vítima Clayton discutindo com Marcelo, o qual, em tom ameaçador,
dizia que "queria ver se Clayton era isso ou aquilo". Após várias ameaças por parte
de Marcelo, Lindoílson e Matheus, os quais diziam que iriam "pegar a peça",
ingressaram num veículo Sonata junto de mais duas pessoas não identificadas e
evadiram-se do local. Cerca de uma hora depois retornaram ao local num veículo Fox
preto, conduzido por Marcelo e com Lindoilson no passageiro o qual efetuou os
disparos, um dos quais o acertou seu aparelho celular que estava junto a sua calça
impedindo uma lesão mais grave. Clayton fora atingido na região do pescoço. Nesse
momento, ingressou no estabelecimento novamente e abrigou-se na cozinha junto à
vítima Lucas. Neste ato reconhece sem sombra dúvidas Matheus, Marcelo e Lindoilson
como os autores das condutas supra descritas.

Cientificado de suas prerrogativas legais, após acionada sua familia e na presença
de seu advogado, interrogado, Lindoilson Maciel de Carvalho confessou a prática do
crime, informa que adquiriu a arma de fogo de uma pessoa indicada por um amigo
chamado Matheus - que não se confunde com Matheus desta ocorrência - sobre o qual
não tem nenhuma informação. Pagou cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais) na arma. Na
data dos fatos estava no estabelecimento La Bodega junto com seus amigos Marcelo e
Matheus. Queria subir no mezanino do estabelecimento mas foi impedido por Clayton,
o qual passou a agredi-lo, tendo enforcado-o até a parte externa do local, ocasião
em que passou a batê-lo com a coronha de uma arma. Seus amigos permaneceram no
interior do estabelecimento pois os seguranças não o deixaram
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sair. Em dado momento, Matheus e Marcelo saíram do estabelecimento e o levaram a
bordo do veículo Sonata de Matheus até o seu veículo Fox, que estava estacionado em
rua próxima a sua casa. Deixou o veículo ali para poder ir ao bar junto com os
demais no veículo Sonata. Ingressou em seu automotor e com Marcelo o conduzindo,
retornou ao local. Passou duas vezes e até visualizar Clayton. O tempo entre sua
saída do bar até o retorno com seu auto foi de aproximadamente vinte minutos. Nesse
momento tinha um veiculo Corsa e um Celta com o som alto, não conhece os
proprietários desses veículos. Sacou a arma de fogo efetuou três disparos em
direção a Clayton e não percebeu que acabou por acertar outras duas vítimas. Em
seguida, foram para a casa da genitora de Marcelo e guardou a arma lá. Nega o
envolvimento de Matheus na empreitada criminosa, os quais nem chegaram a falar com
a vítima Clayton. Trabalha num bar em Ribeirão Pires, razão pela qual adquiriu a
arma de fogo, pois certa vez sofreu uma tentativa de assalto.

Cientificado de suas prerrogativas legais, após acionada sua família e na presença
de seu advogado, interrogado, Marcelo dos Santos Moreira Araújo afirmou que estava
no bar La Bodega com seus amigos Matheus e Lindoilson ocasião em que o segundo
passou a discutir com o segurança, ora identificado como a vítima Clayton pois
negou-se a sair de uma área reservada. Nesse momento, interveio na contenda pois
viu que Lindoilson estava sendo agredido. Falou para não encostar em Lindoilson e
Clayton começou a falar alto. Disse para Clayton que ali ninguém iria falar alto.
Clayton lhe disse que Lindoilson havia falado que estava armado. Nesse momento
Clayton se apresentou como Policial Civil. Disse-lhe então para que revistasse o
veículo Sonata em que estavam, o que foi negado por Clayton. Lindoilson e Clayton
foram para a parte externa do estabelecimento ocasião e visualizou Clayton sendo
agredido. Assim, pagou as comandas e saiu. Ajudaram Lindoilson a se recompor das
agressões. E os três ingressaram no veículo Sonata. Matheus o deixou em casa.
Lindoilson pegou seu veículo e os dos foram para suas casas nos seus respectivos
carros. Já estava claro quando Lindoilson adentrou na residência de sua genitora,
onde estava dormindo, e atirou uma arma de fogo, dizendo que havia feito uma
besteira. Foi embora em seguida sem dar explicações. Voltou a dormir sendo depois
surpreendido por Policiais Militares que após franqueada a entrada ingressaram na
residência e encontraram a arma numa caixa em cima do guarda roupas do quarto de
seu irmão. Assim, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia.

Cientificado de suas prerrogativas legais, após acionada sua família e na presença
de seu advogado, interrogado, Matheus Ferreira de Araújo negou que tenha
participado do evento criminoso. Relata que na data dos fatos estava no Bar La
Bodega com seus amigos Lindoilson e Marcelo, ocasião em que começou um entrevero
entre o primeiro e um segurança do local. Lindoilson foi levado para fora do
estabelecimento sendo que tanto ele como Marcelo foram impedidos de sair pois não
haviam pagado a comanda. Assim, pagaram as comandas e saíram. Viu Lindoilson ser
agredido, inclusive com a coronha e uma arma de fogo que Clayton portava. Em
seguida, saiu do estabelecimento e chamou Clayton para conversar. Clayton se
apresentou como Policial Civil. Sabendo que nada devia, disse que poderia revistar
seu veiculo Sonata, pois nada iria encontrar. Presenciou ameaças de morte tanto por
parte de Lindoilson quanto de Clayton mas jamais imaginaria que Lindoilson faria
algo do tipo. Assim, adentraram no veículo Sonata e foram embora. Deixou Lindoilson
e Marcelo na residência deste último, tendo Lindoilson pegado seu veículo Fox que
estava estacionado no local e foram para suas casas. Ao depois
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policiais foram até sua residência perguntando sobre o ocorrido, tendo então
indicado Lindoilson, pois ele que havia participado da contenda. Assim, foi
encaminhado à Delegacia de Polícia.

Após audiência de apresentação e garantias (CPP, art. 304 e CADH – Decreto 678/92,
art. 7.5), examinadas as versões e demais elementos amealhados, o Delegado de
Polícia exarou sua decisão e convicção jurídica, nos comandos do artigo 140,
parágrafo 3º, da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 2º, parágrafo 6º da
Lei Federal nº 12.830/2013: nesta etapa urgente de cognição sumaríssima, considero
configurado o estado flagrancial. No que tange ao indiciado Lindoilson Maciel de
Carvalho, a situação flagrancial encontra-se delineada conforme o artigo 302, IV do
CPP, haja vista que o indiciado foi encontrado, logo depois, com objetos que se
fizeram presumir ter ele, auxiliado por Matheus Ferreira de Araújo e Marcelo dos
Santos Moreira de Araújo, matado, por motivo fútil Clayton Quinto Freire e tentado
matar Lucas da Silva Vaz e Michel Vieira Coutinho. Crimes cometidos em concurso
material.  No que se refere aos participes Matheus Ferreira de Araujo e Marcelo dos
Santos Moreira de Araújo, a situação flagrancial encontra-se delineada, de igual
forma, conforme o artigo 302, IV do CPP, haja vista que os indiciados foram
encontrados, logo depois, com objetos que se fizeram presumir terem eles auxiliado
Lindoilson Maciel de Carvalho a matar, por motivo fútil Clayton Quinto Freire e
tentar matar Lucas da Silva Vaz e Michel Vieira Coutinho. Crimes cometidos em
concurso material.

A fundada suspeita, juízo técnico-jurídico consubstanciado nos elementos de autoria
e materialidade delitivas emerge das oitivas e demais substratos coligidos.
Destarte, reputo que as condutas se amoldam à figura típica dos artigos 121, par.
2º, II e 121, par 2º II c.c. art. 14, II por duas vezes todos c.c. artigo 69 do
Código Penal. Consurso material de crimes se justifica pelos diversos disparos de
arma de fogo, configurando diferentes ações que restaram por vitimar pessoas
diferentes. Configurado o dolo eventual no que tange à tentativa de homicídio das
vítimas Michel e Lucas. Sobre a compatibilidade do dolo eventual e a tentativa:
AgRg no REsp 1322788/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em 18/06/2015, DJe 03/08/2015.

Com efeito, a participação de Matheus no evento criminoso se deu com o transporte
de Lindoilson e Marcelo ao veículo Fox, onde estava a arma utilizada no crime. De
sua parte, Marcelo é participe dos crimes vez que conduzia o veículo Fox quando dos
disparos efetuados. Das oitivas colhidas extrai-se o conluio entre os agentes na
empreitada criminosa que visava vingar as agressões sofridas por Lindoilson.

Por estas razões decreto a PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO e determino o formal
indiciamento dos agentes, com entrega das correspondentes notas de culpa. Pela
natureza dos delitos, impossibilitado o arbitramento de fiança em solo policial,
razão pela qual permanecerão os indiciados segregados no anexo carcerário desta
distrital até serem encaminhados à audiência de custódia. Comunique-se a Autoridade
Judicial competente, com promoção das demais comunicações e cerimônias legais
pertinentes.

Providências tomadas: MSG CEPOL
Exames requisitados:  IC-IML
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Solução:              BO PARA FLAGRANTE

Confere(m), assina(m) e recebe(m) uma via

----------------------------------------
MICHEL VIEIRA COUTINHO

VICTOR AUGUSTO DA NOBREGA LIMA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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