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I – RELATÓRIO 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS denunciou FRANCISCO TOMAZ DE OLIVEIRA FILHO, vulgo 
“Chiquinho Vereador”, brasileiro, natural de Ituiutaba/MG, nascido em 
01/02/1977, filho de Maria de Fátima Oliveira e Francisco Tomaz de 
Oliveira, portador do RG n. 8.010.613, residente e domiciliado na Rua 
Maura André Baduy, n. 411, apto 202, bairro Gerson Baduy, nesta 
cidade de Ituiutaba/MG, como incurso na prática 
dos delitos tipificados nos artigos 121, § 2°, I e IV, c.c 29, ambos do 
Código Penal, c.c artigos 12 e 16, da Lei n. 10.826/03, na forma do artigo 
69, do Código Penal; e RONAIR BARBOSA TEIXEIRA, vulgo “Kateto”, 
brasileiro, natural de Ituiutaba/MG, nascido em 25/10/1977, filho de 
Jazon Neves Teixeira e Valdeci Claudia Barboza da Silva, 
professor, portador do RG n. 8.088.341 e CPF n. 028.836.116-45, residente e 
domiciliado na Avenida Treze, n. 342, Centro, neste município de 
Ituiutaba/MG, como incurso na prática 



dos delitos tipificados nos artigos 121, § 2°, I e IV, c.c 29, ambos do 
Código Penal. 

Narra a denúncia: 

i. No dia 10 de junho de 2020, por volta das 20h53min, na Avenida Minas 
Gerais, n. 1.834, na cidade de Ituiutaba/MG, os denunciados Ronair 
Barbosa Teixeira e Francisco Tomaz de Oliveira Filho, em concurso 
de agentes, caracterizado pela comunhão de esforços e unidade de 
desígnios, e com animus necandi, mataram a vítima Leandro de Lima 
Xavier, por motivo torpe, mediante paga e utilizando recurso que 
impossibilitou a defesa da vítima; 
ii. Ainda, consta que o denunciado Francisco Tomaz de Oliveira Filho, 
em 26 de outubro de 2020, por volta das 10 horas, na Rua Maura André 
Baduy, n. 411, apto 202, bairro Gerson Baduy, nesta cidade, portava 
arma de fogo de uso restrito e possuía arma de fogo de uso permitido, 
sem autorização da autoridade competente; 

iii. Segundo se apurou, em 7 de junho de 2020, a vítima Leandro de Lima 
Xavier, postou na rede social Facebook um vídeo, no qual teceu 
múltiplas críticas contra o denunciado Francisco Tomaz de Oliveira 
Filho, então vereador na cidade de Ituiutaba e candidato à reeleição, ao 
passo que a vítima também manifestava interesse em se candidatar ao 
pleito. Em dado momento da gravação, foram, inclusive, capturadas as 
imagens dos denunciados Francisco e Ronair; 
iv. Inconformado com a situação, desejando vingar-se de seu adversário 
político e social, o denunciado Francisco Tomaz de Oliveira 
Filho uniu-se ao denunciado Ronair Barbosa Teixeira, seu conhecido 
de longa data, tanto por ser prestador de serviços de segurança à 
municipalidade, como por ser seu cabo eleitoral, e, com união de 
propósitos e divisão de tarefas, planejaram e executaram dar cabo à vida 
da vítima; 
v. De fato, consoante se investigou, no dia 10 de junho, no período 
noturno, com vistas a garantir o sucesso da empreitada criminosa, os 
denunciados Ronair Barbosa Teixeira e Francisco Tomaz de Oliveira 
Filho, por algumas vezes, passaram em seus respectivos veículos em 



frente ao local do crime, sendo que uma delas acontecera por volta das 
20h53min;1 

vi. Nos segundos subsequentes, então com a certeza de que a vítima 
Leandro de Lima Xavier estava em seu local de trabalho, 
denominado Mototáxi Express, desacompanhada de outros prestadores 
de serviço, além de sua esposa, que pudessem contribuir para a 
inexecução do crime, um indivíduo ainda não identificado, encarregado 
de executar o plano dos denunciados, se dirigiu ao interior do 
estabelecimento; 

vii. Imediatamente, sacou uma arma de fogo e, sem que a vítima 
pudesse se defender, efetuou, seguida e rapidamente, vários disparos, 
sendo que três projéteis causaram as lesões que foram a causa 
determinante e efetiva de sua morte, conforme laudo necroscópico de ff. 
33/37, empreendendo fuga em seguida; 
viii. A polícia foi acionada e, a fim de identificar a autoria do delito, após 
algumas diligências iniciais, foram efetuadas buscas e apreensões nas 
residências e veículos dos denunciados, quebras de sigilos de dados, 
investigações de campo, técnico-periciais, entre outras; 

ix. Constatou-se que, momentos antes do crime e logo após sua 
consumação, houve uma suspeita interrupção de comunicações 
telefônicas dos denunciados Francisco Tomaz de Oliveira 
Filho e Ronair Barbosa Teixeira e, além disso, foram apagadas 
mensagem trocadas entre eles antes do dia 14/06/2020, o que indicia a 
intenção de ambos de esconder os planos que tinham e o envolvimento 
com o crime;2 

x. Pouco depois do fato, no dia 24/06/2020, a arma de fogo utilizada no 
crime foi encontrada dentro do veículo do denunciado Ronair Barbosa 
Teixeira (ff. 110/114 dos autos n. 0342.20.003048-0), o que ensejou sua 
prisão em flagrante; 
xi. Ato contínuo, o denunciado Francisco Tomaz de Oliveira Filho, tão 
logo soube da prisão de seu comparsa pelo porte do instrumento do 
crime, entrou em contato com advogado solicitando assistência jurídica 
ao cúmplice Ronair, o que se confirmou com a quebra de sigilo de dados 
telemáticos dos denunciados (laudo de ff. 172/178); 

https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_peca_movimentacao.jsp?id=166801403&hash=e1a9ac0972a0850fd482fbf70ec9e49f#sdfootnote1sym
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xii. Em prosseguimento, em cumprimento ao mandado de apreensão na 
residência do denunciado Francisco Tomaz de Oliveira Filho, em 26 de 
outubro de 2020, localizou-se a vultosa quantia de R$ 97.470,00 
(noventa e sete mil quatrocentos e setenta reais) em espécie, além de 
uma arma de fogo, do tipo revólver, calibre .38, contendo seis munições 
intactas, a qual não era registrada. Por sua vez, em seu veículo foi 
encontrada uma pistola calibre 9 mm, com dois carregadores 
municiados, sem que ele tivesse a respectiva autorização para portá-la; 

xiii. Investigou-se, ademais, que o crime, além de ter motivação torpe, 
consistente na vingança por desentendimentos políticos, foi cometido 
mediante paga, ficando o denunciado Francisco Tomaz de Oliveira 
Filho encarregado de repassar dada quantia a Ronair Barboza 
Teixeira, fato inclusive corroborado pela extração de conversas mantidas 
via aplicativo “Whatsapp” entre Francisco e sua esposa (relatório de fls. 
172/178);3 

xiv. Além disso, descobriu-se que, dias após o 
crime, Ronair providenciou a construção de benfeitorias de mero deleite 
em sua residência, a exemplo de uma piscina e paisagismo, além de um 
muro de divisa e uma garagem, em descompasso com sua renda mensal 
lícita, que é de apenas um salário-mínimo, conforme por ele declarado 
(fls. 170/171), o que corrobora o fato de que recebera por atividades 
ilícitas naquele período; 
xv. Por fim, no dia 30/11/2020, foi localizada na residência da 
testemunha Victor Hugo, genro de Ronair Barbosa Teixeira, a 
motocicleta (Honda CG/Titan ESD, placa HBK-7304), empregada como 
instrumento para a execução do crime, também de origem criminosa, 
sendo que, na ocasião, Victor Hugo tentou se evadir da ação policial 
escondendo-se na residência do denunciado Ronair.4 

Inquérito policial às ff. 02/208. 

Boletins de ocorrência às ff. 03/09, 38/39v, 89/93, 94/100, 101/105, 
106/109 e 135/139. 
Termos de declarações às ff. 14/32, 40/44, 56/69, 73/88 e 170/171. 

Laudo do exame de corpo de delito/necrópsia às ff. 33/37. 
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Comunicação de serviço da Polícia Civil às ff. 47/55. 

Auto de apreensão à f. 70. 

Termo de restituição às ff. 71/72 

Laudo de microcomparação balística/determinação de calibre às ff. 
110/114. 

Laudo de levantamento pericial em local de crime contra a vida às ff. 
115/126. 

Laudos de identificação veicular às ff. 127/130 e 131/134. 
Laudo de análise de conteúdo em registros audiovisuais às ff. 140/143. 

Relatório circunstanciado de investigações às ff. 144/169. 

Laudo de extração de dados de celular às ff. 172/178. 
CAC do denunciado Francisco Tomaz de Oliveira Filho às ff. 212/214. 

CAC do acusado Ronair Barboza Teixeira às ff. 216/219. 

Em 22/01/2021, a denúncia foi recebida, bem como indeferido o pedido 
de decretação da prisão preventiva do denunciado Francisco Tomaz de 
Oliveira Filho e fixada cautelar de proibição de contato com as 
testemunhas. Na mesma ocasião, determinou-se o desmembramento 
do feito em relação ao indiciado Victor Hugo Moura Soares (ff. 222/226). 
Citado em 26/01/2021 (f. 228), em 10/02/2021, Ronair apresentou 
resposta à acusação, requerendo a revogação de 
sua prisão preventiva. Na oportunidade, juntou documentos (ff. 233/296). 

Em 03/02/2021, Francisco foi citado (f. 230), apresentando resposta à 
acusação em 11/03/2021, oportunidade na qual suscitou preliminar de 
cerceamento de defesa e pugnou pela nulidade de provas, pela 
realização de prova pericial e por sua impronúncia (ff. 308/334). 

Em 18/03/2021, as preliminares suscitadas pela Defesa 
de Francisco foram rejeitadas e foi indeferido o pedido de revogação 
da prisão cautelar de Ronair. Além disso, foi determinada a intimação 
das partes para manifestarem concordância quanto à realização da 
audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência (ff. 
341/346v). 



Em 22/04/2021, a Defesa de Francisco opôs embargos declaratórios (ff. 
354/359), os quais, após manifestação do embargado, foram 
rejeitados, em 22/04/2021, ocasião em que foi designada a AIJ (ff. 
365/367v). 

Nos dias 03/05/2021 e 04/05/2021, foi realizada a audiência de instrução 
e julgamento, por videoconferência, oportunidade em que as 
testemunhas foram ouvidas e os réus interrogados. Na oportunidade, 
o Ministério Público e a Defesa de Francisco fizeram requerimentos (ff. 
402/405 – mídia à f. 406). 

Em 11/05/2021, foi proferida 
decisão, sendo deferidos os requerimentos do Ministério Público. Por 
outro lado, os requerimentos da Defesa de Francisco foram 
parcialmente acolhidos (ff. 407/411). 
Em 06/05/2021, a Defesa de Ronair formulou pedido de revogação da 
prisão preventiva c.c substituição por medidas diversas (ff. 414/417), o 
qual não foi conhecido (f. 421). 

Em atendimento às solicitações deste Juízo, em 18/05/2021, a Polícia 
Civil prestou informações (f. 438). 

Foram juntados aos autos Relatório do WhatsApp Records, às ff. 
439/441; DDU às ff. 442/443; Relatórios eventos QDS chamada de voz 
às ff. 444/465 - (34 998665525); 532/551 (34 997686525); 562/591 (34 
992399749); 621/626 (34 997699593) –; Relatórios de antenas às ff. 
466/468 (34 998665525); 525/556 (34 997686525); 592/596 (34 
992399749); 627/628 (34 997699593); Relatórios eventos QDS 
chamadas/SMS às ff. 469/502 (34 998665525); 557/559 (34 
997686525); 597/600v (34 992399749); 629/631 (34 
997699593); Extratos de comunicações com especificações às ff. 
503/531 (34 998665525); 560 (34 997686525); 601/620 (34 
992399749) e mídia eletrônica dos laudos periciais de ff. 110/114 e 
140/143, às ff. 632/633. 
Em 26/05/2021, após requerimento ministerial, foi determinada a 
expedição de ofício ao Gerente-Geral do BACEN, objetivando o 
encaminhamento dos extratos das movimentações bancárias do 



acusado Francisco no período de 1°/06/2020 a 30/06/2020. No mais, 
procedeu-se à juntada do relatório extraído do SISBAJUD (f. 641). 

Em 18/05/2021, o acusado Francisco opôs embargos de declaração (ff. 
635/640), os quais foram rejeitados em 31/05/2021 (ff. 648/649v). 

As instituições financeiras “Banco Central do Brasil”, “Banco Bradesco”, 
“Banco do Brasil – agência de Ituiutaba”, “Banco Mercantil do Brasil”, 
“Banco Caixa Econômica Federal” e “Banco Itaú Unibanco” responderam 
ao ofício e encaminharam informações (ff. 650/651, 657/670, 672, 
674/677 e 682). 
Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais. 

O Ministério Público pugnou pela pronúncia de Francisco Tomaz de 
Oliveira Filho e Ronair Barboza Teixeira nos termos da denúncia (ff. 
683/702). 

A Defesa de Francisco Tomaz de Oliveira Filho postulou pelo 
reconhecimento de nulidades, em sede de preliminar, e, no 
mérito, requereu a impronúncia (707/755). 
Por fim, a Defesa de Ronair Barboza Teixeira pleiteia a nulidade das 
provas advindas dos aparelhos telefônicos, assim como a anulação da 
instrução. Ainda, roga que, após nova AIJ, a impronúncia ao júri popular, 
substituindo-se a prisão por medidas diversas. Ademais, solicita a 
restituição do veículo Honda Civic LXS (ff. 758/784). 

É o relatório. 

  

II – FUNDAMENTAÇÃO 

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais, em que se imputa aos acusados Francisco Tomaz de 
Oliveira Filho e Ronair Barboza Teixeira, a prática do delito tipificado 
pelo artigo 121, § 2°, I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código 
Penal, e, quanto ao primeiro acusado, a prática, também, dos crimes 
insertos nos artigos 12 e 16, ambos da Lei n. 10.826/03. 

II.I – PRELIMINARES 



II.I.I – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA EM 
DESACORDO COM O ARTIGO 210, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP 

A Defesa do acusado Francisco Tomaz de Oliveira Filho alega que as 
audiências de instrução e julgamento foram realizadas em ambiente 
virtual e, durante a oitiva das testemunhas, estas não permaneceram em 
ambientes separados, asseverando que foram ouvidos os depoimentos 
umas das outras. 

A Defesa de Ronair, por seu turno, requer seja anulada toda a instrução 
e determinada a realização de nova audiência, registrando que os 
Policiais foram ouvidos no mesmo ambiente, sendo possível a um ouvir o 
depoimento do outro, o que fere a garantia do processo legal e da 
segurança jurídica. 
Entrementes, não merece acolhida a preliminar. 

As audiências de instrução e julgamento por videoconferência são 
realizadas por intermédio do aplicativo Cisco Webex Meetings, cujo link é 
enviado para as partes e procuradores, a fim de que participem do ato. 

Em relação às testemunhas, no entanto, estas são intimadas a 
comparecer neste fórum, local em que são ouvidas uma de cada vez, em 
sala de audiências desta Vara Criminal, acompanhadas por um servidor 
que conduz o ato. No entanto, enquanto uma testemunha é ouvida, as 
demais permanecem aguardando do lado externo à sala de audiências, 
estando on line na sala virtual apenas o(s) acusado(s), o Juiz, o 
representante do Ministério Público e os procuradores cadastrados nos 
autos que detém o link da audiência. 
Ainda, caso a testemunha ou eventuais vítimas não 
possam comparecer presencialmente perante este Juízo, é possível o 
encaminhamento do correspondente link da audiência, para que prestem 
depoimento por videoconferência. No entanto, da mesma 
forma, eventuais vítimas ou testemunhas que são ouvidas virtualmente, 
são colocadas na sala virtual de audiências apenas no momento de sua 
oitiva, podendo ser deslocadas a uma segunda sala denominada 
“lobby”, na qual não há possibilidade de se ouvir o que é falado na sala 
de audiências virtual. 



Isso também possibilita que testemunhas e vítimas que se sentem 
constrangidas a prestar depoimento na frente do(s) acusado(s), sejam 
ouvidas isoladamente. Neste caso, o(s) réu(s) permanece(m) no 
“lobby”, enquanto vítimas e testemunhas são devidamente ouvidas. 

Desse modo, observa-se que não houve violação ao disposto no artigo 
210, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em 
prejuízo às Defesas, as quais sequer apresentaram qualquer objeção por 
ocasião da audiência. 

  

II.I.II – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DA 
DEFESA DE CONFRONTAR TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA 
COLHIDOS 

A Defesa de Francisco assinala, também, que não teve acesso aos 
elementos de prova colhidos nas outras duas linhas de investigação, 
descartadas pela Polícia Civil. 

De fato, as investigações desdobraram-se em três linhas, como bem 
elucidado pela Autoridade Policial, sendo que uma delas destinava-se a 
apurar o envolvimento de Gilvan da Silva Alves na empreitada criminosa. 
No entanto, vislumbra-se que, após a audiência de instrução e 
julgamento, este Juízo, às ff. 407/410, deferiu o requerimento formulado 
pela Defesa, pelo que determinou a expedição de ofício à Autoridade 
Policial para providenciar a juntada aos autos dos relatórios obtidos com 
a quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos de todas as 
chamadas telefônicas, mensagens de textos realizadas e recebidas, com 
especificação das ERB’s, extrato de comunicação de dados, via internet, 
com especificação de data, hora, volume de pacotes trocados, IP’s, 
ERB’s, e número contatado, referentes aos terminais vinculados à vítima 
Leandro de Lima Xavier e o terminal de n. (34) 
99769-9593, este pertencente ao então investigado Gilvan da Silva 
Alves. 

Às ff. 438, 444/631 e 632, foram acostadas informações inerentes à 
quebra de sigilo telefônico dos terminais vinculados ao ofendido Leandro 
de Lima Xavier e a Gilvan da Silva Alves, sendo juntada a mídia 



contendo tais informações, oportunizado-se às Defesas o amplo acesso 
aos indigitados dados. 

Nessa esteira, não há como acolher a preliminar de cerceamento de 
defesa, uma vez que, não só a Defesa do acusado Francisco Tomaz, 
como também de Ronair, tiveram pleno acesso às informações 
obtidas no decorrer das investigações, sendo-lhes oportunizada a 
produção de contraprova em mais de uma ocasião. 

  

II.I.III – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE 
INFORMAÇÕES SOBRE A PRESERVAÇÃO DA CADEIA DE 
CUSTÓDIA DAS PROVAS 

A Defesa de Francisco, mais uma vez, aduz a ocorrência 
de cerceamento de defesa, asseverando a inexistência de informação 
nos autos quanto à preservação das fontes das referidas provas colhidas 
na medida cautelar preparatória. 

Por sua vez, a Defesa de Ronair, em sede de alegações finais, requer 
seja declarada nula toda a prova obtida a partir dos aparelhos telefônicos 
dos acusados, asseverando a inobservância da cadeia de custódia, 
determinada em lei. 
Conforme já elucidado na decisão de ff. 407/410, a qual não fora objeto 
de irresignação, apesar de, aparentemente não haver a formalidade 
estritamente instituída pela Lei n. 13.964/19, a qual demanda tempo, 
treinamento e aperfeiçoamento das unidades policiais, observa-se que 
todas as diligências empreendidas, perícias realizadas e coleta de dados 
encontram-se preservadas, devidamente documentadas e em ordem 
cronológica. 

Ressalta-se que a Polícia Civil de Minas Gerais editou a Resolução n. 
8.160/2020, com o fito de adequar a Polícia Judiciária, em etapas, 
aperfeiçoando-se as rotinas e logística de armazenamento e guarda de 
bens que integrem a cadeia de custódia da prova. 

Dessa forma, tem-se que, dentro da realidade da polícia judiciária desta 
comarca, todas as ações realizadas encontram-se em consonância com 



os procedimentos legais, objetivando garantir segurança, confiabilidade e 
transparência ao processo investigativo. 

Os policiais civis que tiveram acesso aos aparelhos celulares 
apreendidos, por exemplo, prestaram depoimento em Juízo, tendo o 
Delegado de Polícia, inclusive, informado que não são fornecidos pela 
Polícia Civil de Minas Gerais os lacres e envelopes necessários para 
adequar os procedimentos de guarda e custódia de bens à novel 
legislação. 

Dessa forma, tendo em vista a adequação gradativa da polícia judiciária, 
vislumbra-se que não houve prejuízo às Defesas, as quais tiveram, 
repita-se, amplo acesso a todas as provas produzidas, não devendo a 
preliminar ser acolhida. 
Não há falar, também, em necessidade de novo exame de balística, uma 
vez que o próprio perito subscritor do laudo de ff. 110/114 informou, 
em sede de audiência, que a realização de um novo exame conduziria ao 
mesmo resultado, motivo pelo qual trata-se diligência meramente 
protelatória. Frisa-se que, até mesmo, foi providenciada a juntada aos 
autos do laudo digital, por meio da mídia de f. 633. 

  

II.I.IV – IRREGULARIDADES E INCONGRUÊNCIAS EM EXAMES, 
RELATÓRIOS E LAUDOS PERICIAIS 

Em sede de memoriais, a Defesa de Francisco ainda alega 
que a Autoridade Policial concluiu pela participação do denunciado no 
fato em questão sem sua oitiva, conduzindo a investigação no sentido de 
incriminá-lo, com laudos periciais elaborados unilateralmente. 

No entanto, a fase investigativa ostenta natureza inquisitória, 
destinada a instruir o inquérito policial, o qual pode ou não acompanhar a 
denúncia. Dessa forma, não é essencial a participação da Defesa 
durante os procedimentos realizados na via investigativa. 

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. SUSPEIÇÃO DA 
AUTORIDADE POLICIAL. 
IMPOSSIBILIDADE. ART. 107 DO CPP. ALEGAÇÕES NÃO 
DEMONSTRADAS MEDIANTE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 



EVENTUAIS IRREGULARIDADES DO INQUÉRITO NÃO CONTAMINAM 
A AÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 
DESPROVIDO. 
I - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta-se no 
sentido de que o trancamento da ação penal só é possível na via do 
habeas corpus ou do recurso ordinário quando restar demonstrado, de 
modo inequívoco e sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da 
exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de 
extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou 
de prova de materialidade. Precedentes. 
II - Ademais, ausente abuso de poder, ilegalidade f lagrante ou teratologia, 
o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria 
demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, 
incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite 
dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução 
processual. Precedentes. 
III - O inquérito policial é procedimento administrativo de caráter 
inquisitório cuja finalidade é fornecer ao Ministério Público 
elementos de informação para a propositura de ação penal. Tais 
elementos, antes de tornar-se prova apta a fundamentar eventual édito 
condenatório, devem submeter-se ao crivo do contraditório, sob estrito 
controle judicial. Assim, carece de fundamento razoável a arguição de 
suspeição da autoridade policial nos atos do inquérito. 
IV - Ademais, eventual suspeição da autoridade policial, que, saliente-se, 
não restou demonstrada mediante prova pré-constituída, não é motivo de 
nulidade do processo, visto que os elementos informativos se 
transmudarão em prova apenas mediante o contraditório e a ampla 
defesa. Precedentes. 
Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. 
(RHC 105.078/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 
julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019) 

 

Frisa-se que os investigadores da Polícia Civil, peritos 
e a própria Autoridade Policial foram ouvidos durante a instrução 
processual, de modo que não foi demonstrado o cerceamento de defesa 
ou qualquer prejuízo aos réus, sendo-lhes permitido o exercício do 
contraditório e da ampla defesa. 

Desse modo, REJEITO as preliminares. 

Sem mais preliminares, pelo que arrosto o mérito. 
  

II.II – MÉRITO 

A) MATERIALIDADE 



A materialidade restou demonstrada pelo inquérito policial (ff. 02/208), 
pelo boletim de ocorrência do fato (ff. 03/09), pelos termos de 
declarações (ff. 14/32, 40/44, 56/69, 73/88 e 170/171), pelo laudo do 
exame de corpo de delito da vítima (ff. 33/37), pela comunicação de 
serviço da Polícia Civil (ff. 47/55), pelo laudo de microcomparação 
balística/determinação de calibre (ff. 110/114), pelo laudo de 
levantamento pericial em local de crime contra a vida (ff. 115/126), 
pelos laudos de identificação veicular (ff. 127/130 e 131/134), pelo laudo 
de análise de conteúdo em registros audiovisuais (ff. 140/143), 
pelo relatório circunstanciado de investigações (ff. 144/169), pelo laudo 
de extração de dados de celular (ff. 172/178), pelo DDU (f. 442), bem 
como pelos demais elementos constantes dos autos. 

  

B) AUTORIA 

A denúncia narra que os acusados Ronair Barbosa 
Teixeira e Francisco Tomaz de Oliveira Filho, em concurso de 
agentes, caracterizado pela comunhão de esforços e unidade de 
desígnios, e com animus necandi, mataram a vítima Leandro de Lima 
Xavier, por motivo torpe, mediante paga e utilizando recurso que 
impossibilitou a defesa da vítima. 

Considerando que a conduta atribuída aos acusados teria se dado em 
contextos diferentes, a autoria será analisada separadamente. 

  

B.1) RONAIR BARBOZA TEIXEIRA 

Com relação ao denunciado Ronair Barboza Teixeira, diante dos 
elementos colhidos, tanto na via inquisitiva quanto em Juízo, constata-se a 
existência de indícios suficientes de autoria. 

A testemunha Jaqueline Maria de Souza, companheira do ofendido, 
estava presente no momento dos fatos e foi ouvida nas duas fases da 
persecução penal. Em sua primeira oitiva, afiançou à Autoridade 
Policial que, sem dúvidas, o autor do crime seria o investigado Gilvan da 
Silva Alves. Posteriormente, ao ser ouvida novamente, assinalou que 



estava atordoada em sua primeira oitiva e não sabia dizer exatamente 
quem seria o autor dos disparos que vitimaram Leandro. 

Em seu segundo depoimento, Jaqueline afirma que, no dia 07/06/2020, o 
ofendido a chamou para ir até um Lago que está sendo construído no 
bairro Novo Tempo I, nesta cidade, onde teria gravado um vídeo longo, 
no qual aquele criticava e proferia xingamentos em detrimento 
do corréu Francisco Tomaz de Oliveira Filho, vereador deste 
município. Seguidamente, frisou que, na data do homicídio, enquanto 
estava no estabelecimento comercial da vítima, um veículo sedã, de cor 
cinza/chumbo, passou na porta do local por, pelo menos, três 
vezes, mencionando que o motoqueiro que atirou contra o ofendido 
seguia tal veículo. Confira-se: 

[…] Que, a depoente conf irma que prestou o depoimento à polícia civil no 
dia 15/06/2020; Que, no dia do depoimento a declarante af irmou que o 
autor dos disparos teria sido a pessoa de GILVAN DA SILVA ALVES, 
entretanto o depoimento se deu muito próximo dos faros, estava 
completamente transtornada, sendo que nada data de hoje não pode 
af irmar que o autor dos disparos se trata da pessoa de GILVAN DA 
SILVA ALVES; Que, no mais, conf irma o teor do depoimento 
prestado; Que, a depoente afirma que nos dias que antecederam a 
morte de Leandro, este estava com bastante receio de ficar no 
mototaxi e no momento de chegar em sua residência, pois quando ali 
chegava f icava iluminando os cantos e dando voltas no quarteirão; Que, 
a depoente afirma que no dia 07/06/2020, por volta das 12h, Leandro 
a chamou para ir até o Lago do bairro Novo Tempo I, local onde 
gravou um vídeo longo, no qual criticava e xingava o Presidente da 
Câmera de Ituiutaba, Vereador Chiquinho; Que a depoente afirma 
que Leandro foi aconselhado por seu pai José Xavier de não 
publicar aquele vídeo, pois poderia ser perigoso aquelas críticas e 
xingamentos; Que, a depoente deseja esclarecer que quando morreu 
Leandro estava utilizando o telefone 034 99866-5525, entretanto também 
utilizava os terminais 034 99768-6525 e 034 99239-9749; Que, por f im, a 
depoente deseja relatar um fato que lhe chamou atenção momentos 
antes do homicídio de Leandro, qual seja: um veículo Sedan, quatro 
portas, cinza ou chumbo, com os vidros fechados, que passou em f rente 
ao mototaxi pelo menos três vezes antes do crime, sendo que certa 
ocasião o veículo subiu pela Av Minas Gerais, retornando momentos 
após, descendo pela Avenida Minas Gerais; Que, a depoente se recorda 
que tal veículo passou em f rente ao mototaxi e logo atrás veio o 
motociclista que tirou a vida de Leandro; Que, a depoente af irma que 
aquele carro chamou muito sua atenção e queria inclusive ter comentado 
com Leandro, mas devido a correria do dia a dia, não teve tempo; Que, a 
depoente af irma que diversas pessoas lhe perguntam quem seria o 
mandante do crime, sendo de já ouviu de inúmeras pessoas que o 
mandante do assassinato de seu esposo Leandro, trata-se do Vereador 
Francisco Tomaz, vulgo “Chiquinho”, em virtude das críticas e 
xingamentos que vinha recebendo por parte de Leandro. […] (sic) 



(Depoimento da testemunha Jaqueline Maria de Souza na DEPOL – 
ff. 76/77 – g.n.) 

  

Em Juízo, Jaqueline Maria de Souza, ouvida como informante, ao ser 
inquirida pelo Ministério Público, afirmou que, na data do fatídico, ela 
estava com Leandro na Central do Mototáxi Express e notou que um 
veículo sedã, de cor escura, passou por algumas vezes em frente ao 
local, sendo seguido por um motoqueiro, o qual parou em frente ao 
estabelecimento e atirou contra o ofendido. Ela também confirmou que, 
poucos dias antes dos fatos, deslocou-se com o ofendido Leandro até o 
lago existente no bairro Novo Tempo I, onde fez uma transmissão ao vivo 
pelo aplicativo Facebook, quando criticava a administração pública, tendo 
exibido, durante a live, um vídeo no qual apareciam o vereador e ora 
denunciado Francisco Tomaz de Oliveira Filho, acompanhado do 
acusado Ronair Barboza Teixeira. 
Confira-se trechos de seu depoimento: 

[…] (A senhora pode nos contar com as palavras da senhora o quê que 
aconteceu no momento em que chegou essa pessoa, o atirador lá no 
local?) Posso sim. A gente tava em um f luxo muito grande na central do 
moto táxi, tava na correria né e eu notei um fato, mas como eu sou a 
secretária também, eu notei o fato de um carro passando umas três 
vezes, eu queria comentar com o Leandro, mas tava muito corrido, 
achei muito estranho. Naquele dia, eu tinha ido no médico, tinha feito 
uma série de exames e a gente tava muito corrido, não dava pra f ixar 
muito nas coisas. Os motoqueiros saiu tudo, quando eu notei, 
apareceu um moço na porta, estacionou a moto meio canteada, 
desceu da moto, o Leandro tava na pia lavando as mãos, tava de 
frente pra mim, quando o Leandro foi de encontro à porta ele disse 
“perdeu, Leandro” e foi tiro pra todo lado, e eles falava alguma 
coisa, só que não dava, por causa dos tiros, pra mim entender o que 
tava acontecendo. Eu levantei depois que ele terminou de dar os 
tiros, eu tentei tirar uma foto, mas não deu, eu só lembro do jeito 
que ele parou e montou na moto e o olhar dele, aí naquilo eu já fui, 
liguei pra polícia, falei o que tava acontecendo, chegou um dos 
motoqueiro “o quê que tá acontecendo?”, e a gente tentou chamar o 
SAMU, o SAMU demorou a chegar. Algumas coisas eu lembro 
pouco, mas esse acontecimento foi muito forte na minha cabeça. 
Depois só no pronto socorro; (Esse carro que você viu no começo, ele 
era que tipo de carro? Ele era sedan ou era um carro menor?) Eu sou 
uma pessoa muito ruim pra falar nome de carro, eu não entendo muito, 
mas ele era um carro tipo chumbo, era uma cor escura, era um carro 
desses mais novo mesmo, só eu vendo o modelo assim pra mim falar. A 
roda dele era, eu reparei muito, porque passou e o carro é bonito né, me 
chamou atenção, porque achei que é um carro bonito. Não sei, acho que 
é garfo na roda, assim, eu não entendo muito de roda, mas eu acho que 
vocês entende o quê que eu to falando. E ele passou, depois passou de 



novo, aí ele passou e deu a volta na Minas Gerais, aí me chamou 
atenção na volta, porque passou do outro lado de lá e logo após essa 
passada, aí o motoqueiro chegou. […] (Foi no mesmo dia que instalou as 
câmeras?) Foi no mesmo dia, isso. […] (Entendi, Jaqueline. Você tava 
me falando do carro disse que não entende muito de carro, mas a 
senhora sabe me dizer se era um carro sedã, daqueles carros que tem 
uma traseira mais cumprida no final?) É, aham, ele é esses carros 
mesmo, eu não entendo muito de marca de carro, eu só sei que eu achei 
muito bonito ver aquele carro passando e achei interessante, mas ele era 
um chumbo, uma cor escura, com vidro escuro. Eu achei estranho, 
porque passou três vezes; (E logo após da última veio essa pessoa 
que deu os tiros?) Isso, chegou esse motoqueiro lá e chegou e falou 
pra ele “perdeu” e ouvi tiro pra todo lado, depois mais nada; (Essa 
ação do motoqueiro, essa chegada dele e esses disparos, isso foi muito 
rápido?) Foi, ele deu de descer, ele desceu, já veio a caminhar, no que 
ele caminhou, ele já sacou e no que ele sacou, ele começou a atirar e o 
Leandro começou a andar pra lá e pra cá. […] (A senhora sabe quantos 
tiros que foram dados?) Assim, não, acho que foi uns 4, mais ou 
menos isso, é muito estranho, você não sabe o que tá 
acontecendo; […] (Aí a pessoa chegou, deu esses tiros e fugiu de lá do 
mesmo jeito que chegou? Na motocicleta?) Isso, pelo pouco que eu 
tenho lembrança ele empurrou a moto, porque a moto nem não queria 
pegar, eu ainda vi ele dando movimento com o corpo assim, tipo dando 
um impulso né, aí logo chegou um dos meninos que trabalha com a 
gente lá e vizinhos, eu liguei pros meus f ilhos “me ajuda”; […] (Jaqueline, 
o marido da senhora tinha intenção, ele tinha te falado que ia se 
candidatar, de entrar na política aqui na cidade?) Sim, ele já tinha se 
filiado a um partido, ele falava pra mim que queria ser candidato 
porque ele gostava de ajudar as pessoas mesmo, as vezes ele tirava 
até da gente mesmo pra poder ajudar as pessoas, a pessoa não 
podia falar pra ele que tava passando dificuldade que ele falava 
“amor, vamo levar uma cesta básica ali” e eu falava “vamo”, às 
vezes a gente passava até alguma dificuldade pra tentar fazer 
algo pras pessoas. Ele falava que tinha muita vontade de fazer algo e 
fazer pros pais dele também, ele queria ver os pais dele em uma casa 
melhor, ele tinha f iliado, ele já tava f iliado a um partido sim; (Alguns dias 
antes dele ser morto, ele chegou a postar um vídeo fazendo críticas 
à gestão municipal atual? Ao vereador Francisco? Fazendo uma 
transmissão no bairro Novo Tempo, do lago lá?) Sim, eu estava 
presente nessa transmissão, porque eu mesma, quando ele fazia as 
live, eu que filmava as live. Ele fez, ele falou que, ele era muito 
crítico, não só com o vereador era com todos os políticos, ele 
achava que tinha que cobrar e ele cobrava como eleitor mesmo, eu 
falava “cê tem certeza?”, ele “não, vamo lá, a gente tem que mostrar, 
a cidade tá muito abandonada”, falei “então vamo”, eu tava sempre 
com ele, ele fez sim. Só que foi poucas palavras que ele falou, 
mostrando que o lago precisava de tá mais situado, numa praça de 
alimentação lá, que o pessoal poderia trabalhar ali, que tinha muito 
pessoal ali que vendia geladinho ali, que a prefeita tinha que tomar 
mais conta do local, uma área de lazer pra população; (E nessas 
críticas dele, ele chegou a criticar o vereador Chiquinho?) Sim, ele falou 
que ele só aparecia quando tava perto de eleição, tipo assim as palavras 
dele, nesse sentido, que ele calçava o calçado simples e ia lá, mais ou 
menos isso que ele falou na live; (A senhora sabe dizer se em algum 
momento dessas transmissões, se ele chegou a captar as imagens 
do Chiquinho?) Na live? Sim, ele pegou um outro telefone, se eu to 



entendendo a pergunta da senhora, ele mostrou o Chiquinho 
fazendo a live no dia anterior falando que tinha roçado o lago; (E 
nessa mesma situação, a senhora sabe dizer se também aparecia o 
Ronair?) O senhor moreno? (Isso.) Sim, aparecia; (E nessa situação 
mostrando os dois o Leandro criticava?) Aham criticou, não criticou 
o senhor, o Ronair, criticou mais o vereador; (O pai do Leandro 
chegou a pedir pra ele não publicar esse vídeo?) Sim; (O quê que ele 
falou pra ele?) Ele sempre falava que f icava muito preocupado, que tinha 
medo de acontecer alguma coisa com ele; […] (A senhora chegou a 
ouvir, ainda que por comentários na cidade, que o vereador 
Francisco/Chiquinho ele teria relação com a morte do marido da 
senhora?) Sim; (O comentário que a senhora ouviu era em qual 
sentido?) Que ele tinha mandado matar o Leandro por causa da live, já 
ouvi vários comentários, até hoje na cidade existe esses comentários 
sim; […] (E sobre o outro rapaz que tá preso? O Ronair? O quê que 
chega no ouvido da senhora a respeito dele? Chega que ele ajudou, que 
ele fez alguma coisa?) Sim, o comentário do pessoal é que ele fez por 
mandado do vereador né, o comentário da cidade é esse e sempre as 
pessoas chegam comentando isso com a gente né, mas a gente nunca 
sabe; (Jaqueline, em um primeiro momento, logo após o acontecido, lá 
no calor da situação, a senhora chegou a achar, chegou a falar pra 
polícia que poderia ser um outro senhor com o nome de Gilvan, 
correto?) Sim, é um rapaz que era mototaxista né, porque uma vez ele 
passou na central do Express, empurrou as moto dos motoqueiros né e 
os motoqueiros se revoltou e acabou tendo uma discussão com esse 
rapaz e ele que tinha um motivo maior que eu pensei né, eu não via 
outros motivos pra alguém fazer isso com o Leandro, então a gente 
imaginou né na hora, só pode ser, o quê que pode ser? Eu não tinha 
noção de nada; (Aí essa suspeita se dissipou, foi embora depois? Foi só 
mais aquela coisa no momento?) Isso, aham; […] (sic) (Depoimento da 
testemunha Jaqueline Maria de Souza, ouvida como informante em Juízo 
– f. 402, mídia à f. 406 – g.n.) 

  

A corroborar, foram colhidas imagens das câmeras de segurança do 
estabelecimento onde o ofendido foi morto e analisada, especificamente, 
imagens de um veículo sedã escuro, de cor cinza/chumbo, o qual teria 
passado em frente ao Mototáxi, em ocasiões diferentes, às 18:19h, às 
19:50h, às 20:43h e às 20:53h, sendo esta última vez poucos segundos 
antes do atirador chegar ao local (vide auto de descrição fotográfico de ff. 
66/86 dos autos apensos de n. 0342.20.003048-0). 

Ainda, o laudo pericial de identificação veicular de ff. 131/134 realizado 
no veículo de propriedade do acusado Ronair, um Honda Civic LXS 
FLEX, placa KYV-2856, Ituiutaba-MG, ano/modelo 2009/2009, cor cinza, 
constatou características muito semelhantes àquele automóvel que teria 
sido visto no local dos fatos, poucos momentos antes do crime. 



Também, a testemunha Cássio Durães afirmou, em Juízo, que o 
denunciado Ronair possuía um veículo Honda Civic sedã, de cor 
chumbo. Veja-se: 

[…] (Quando foi essa segunda vez que ele procurou?) Ah, doutora, isso 
tem muito tempo já; (E aí quando ele foi falar com o senhor, o senhor 
lembra se ele foi dirigindo um carro? Honda Civic?) É, era um Honda 
Civic; (O senhor lembra a cor dele? Se era chumbo, se era prata, se 
era cinza ou outra cor?) Era chumbo; (Entendi.) […] (sic) (Depoimento 
da testemunha Cássio Durães em Juízo – ff. 403/405, mídia à f. 406 – 
g.n.) 

  

Extrai-se, ainda, do feito que teria sido encontrada na residência do 
genro de Ronair uma motocicleta, supostamente utilizada no crime. 

A testemunha Nélio Miranda, investigador da Polícia Civil que participou 
da apreensão da motocicleta supostamente utilizada nos 
fatos, declarou que o veículo foi apreendido na casa do genro 
de Ronair, mencionando que havia uma conversa no aparelho celular 
de Francisco onde este, em tese, combinava com sua esposa o 
pagamento de uma vultosa quantia em dinheiro ao 
acusado Ronair, vulgo “Kateto”. Nota-se, também, que a testemunha 
afirma que Ronair teria excluído de seu aparelho celular os registros de 
localização do aparelho entre os dias 27/05/2020 e 28/06/2020. Senão, 
vejamos: 

[…] (Eu vi que o senhor esteve relacionado na ocorrência em que se 
localizou a motocicleta utilizada pra praticar esse crime. O senhor pode 
nos contar como é que foi essa ocorrência?) Nós tivemos informação 
referente a essa motocicleta, quando nós chegamos no local, não me 
recordo se foi o sogro do, não me recordo o nome dele mais, foi o sogro 
ou o pai dele que nos autorizou a entrada e lá foi localizada a motocicleta 
utilizada no homicídio, de posse dessa motocicleta ela tinha uma 
adulteração, se não me engano era chassi ou era motor, na numeração 
deles, então ele foi conduzido pra delegacia, foi encontrada uma porção 
de droga também, ele foi conduzido pra delegacia e foi ratif icado a prisão 
dele; […] (Esse rapaz que estava em posse da motocicleta, o senhor 
sabe nos dizer se ele tem algum parentesco com o senhor Ronair, 
que hoje está preso pelo fato em apuração?) Sim, ele é esposo da 
filha do Ronair; […] (Sobre o relatório aqui dos celulares dos 
investigados, do Francisco, do Ronair. Quais foram os trechos lá das 
conversas que chamaram a atenção do senhor?) Doutora, eu não vou me 
recordar com exatidão quais foram os trechos, eu sei que teve uma 
conversa entre o senhor Francisco e a esposa dele, que eu não me 
recordo o nome dela agora, informando que tinha que realizar um 
pagamento para o cateto. E com relação às análises dos celulares, na 
época dos fatos, eles suprimiram, deletaram né todas as, o celular tem 



um sistema que registra todos os lugares que você vai, entendeu? Um 
GPS interno que registra tudo onde você vai, só que esses dados são 
facilmente apagados, então foram apagados todos os dados em um 
período específ ico que compreendia a data do crime; (E isso no celular 
dos dois investigados?) De ambos os investigados, isso; (Nos dois esse 
apagamento, vamos dizer assim né, nos dois compreendia o período do 
crime?) Isso, não me recordo a data exata dos dois, mas era o seguinte, 
possuía um registro antes do crime, no período do crime havia sido 
excluído esses registros e posterior ao crime continuava os 
registros; (Entendi. Sobre as conversas mantidas entre Ronair e o 
Chiquinho né, o Francisco, o senhor sabe dizer se no celular do 
Francisco, se essas conversas chegaram a ser excluídas?) Doutora, 
o celular do Francisco ele teve um período, não me recordo também 
qual era o período exato, devo ter colocado na minha comunicação, 
em que foi excluídas as conversas, não anterior, vamos colocar um 
exemplo aqui. Se não me engano era 10 de julho, então de um 
determinado tempo pra cá, as conversas com o cateto foram 
excluídas. Então, por exemplo, só tinha conversa posterior a data do 
fato; (Na análise das conversas o senhor se recorda de ter 
visualizado um diálogo do senhor Francisco com um advogado, o 
senhor Leonardo Alteff, pedindo que esse advogado auxiliasse o 
Ronair que acabava de ser preso por uma questão da arma de 
crime?) Isso. O Francisco entrou em contato com o dr. Leonardo 
solicitando, se não me engano, que ele fosse à delegacia, porque o 
cateto acabava de ser preso de posse de arma de fogo; (E essa 
conversa foi minutos após a prisão?) Minutos após a prisão, eu acho que 
foi até transcrito a conversa entre eles; […] (O crime tava sendo bastante 
comentado na cidade na época não tava?) Tava sim, foi um crime de 
bastante repercussão. Com relação às conversas diretamente 
relacionadas ao crime, no celular do Francisco não teve nenhuma, não foi 
localizado nenhum conteúdo relacionado ao crime, ao fato. E o celular do 
cateto era bloqueado, então não conseguimos extrair essas 
informações; (Então mesmo o crime sendo de muita repercussão, 
muito comentado no boca a boca da cidade, mesmo vocês olhando 
todas as conversas no celular do Francisco, não tinha nenhuma 
conversa no celular dele que falasse do crime?) Não senhora, nada 
relacionada ao fato; (O celular do Ronair o senhor falou tava bloqueado 
e o que vocês conseguiram ver foi a interrupção na linha do 
tempo?) Essa linha f ica dentro do telefone, mas f ica numa área acessível, 
fácil de extrair. Somente informações pessoais dele, de aplicativo que o 
sistema não consegue extrair. Inclusive fomos ao presídio, acho que foi o 
dr. Hudson que acompanhou, não tenho certeza e pedimos pro Ronair 
pra ver se ele desbloqueava o aparelho, mas ele se negou a realizar o 
desbloqueio; […] ([…] essa extração foi feita por 
quem?) Pela Polícia Federal; […] (Eu tô vendo aqui pelo laudo que o 
senhor forneceu, que o celular do senhor Ronair não consta registro 
do dia 27/05/2020 e 28/06/2020.) Certo; (Esse é o período que o 
senhor falou pra nós aqui que ele teria tirado a possibilidade de 
localização, é isso?) Isto. Não é que ele tenha tirado a possibilidade 
de localização, ele pode ter excluído os dados já registrados 
lá; […] (Por quê que causou estranheza pro senhor ele não ter registro 
do dia 27/05/2020 quando não existia sequer o vídeo que gerou o motivo, 
conforme apresentado pelo Ministério Público? […]) A estranheza é o 
seguinte, doutor, no período do crime não existia dados, foram 



excluídos os dados no período do crime, anterior do dia 27 pra trás 
existiam dados e posterior ao crime, não sei a data, existiam dados 
também, naquele período compreendido não existia. Ah, mas por 
quê que ele não apagou no dia 07, se não me engano o vídeo né, 
então por quê que ele não apagou do dia 07 pra frente ou só no dia 
do fato? Ele pode ter excluído um lote, esses arquivos são salvos 
em lotes, entendeu? Então a cada X gigabytes ele vai criando um 
lote salvo. Então se ele exclui um lote, não necessariamente ele vai 
excluir só aquele dia, como vários outros dias pra trás, entendeu? A 
estranheza é só pelo motivo de ambos os celulares na data do fato 
ter essa exclusão de dados; […] (Então o senhor não fez a análise das 
conversas anteriores e posteriores a essas que estão narradas no laudo 
não?) Não senhor, eu f iz análise das conversas que possam ter 
menção para a investigação; […] (O senhor falou que constatou a 
exclusão das conversas antes do dia 14/10 manuseando o aparelho 
celular.) Correto; ([…] foi isso que o senhor fez?) Isso; (E que não foi a 
perícia, foi o senhor?) Isso; (Tem como, o senhor como investigador, 
saber informar pra nós se tem condição de saber, ou a perícia que foi 
feita ou a extração que foi feita pela Polícia Federal, especificar quando 
aconteceu essa exclusão?) Vou responder pro senhor novamente, eu 
não tenho conhecimento técnico pra lhe falar isso. Pode ser que tenha 
alguma pessoa com o conhecimento técnico avançado que consegue 
verif icar e constatar quando que foi feita a exclusão, mas 
eu particularmente não tenho conhecimento pra isso, não tenho 
conhecimento técnico e não tenho nem conhecimento de saber se isso é 
possível ou não; (Pois é, mas apesar do senhor não ter esses 
conhecimentos todos, o senhor assinou o laudo que tá nos 
autos.) Doutor, eu assinei uma comunicação de serviço, onde que eu 
detalho o que eu vi, o que eu percebi. Eu percebi que as conversas do 
dia tal, tal, tal pra trás estavam excluídas ponto. Eu percebi que as 
conversas entre o senhor Francisco e a esposa dele é referente ao 
pagamento que deveria ser feio ao Ronair ponto. Eu fui muito 
específico no que eu vi, agora colocar informação técnica de “ah, 
excluiu daqui”, “ah, mas quando que foi excluído?”, eu entendi a 
pergunta do senhor, pode ter sido excluído um dia depois do fato, 
pode ter sido excluído no dia que eu peguei o celular, mas eu não 
tenho conhecimento técnico para lhe dar essa informação. […] (Eu 
queria saber o seguinte, fora essa localização, é a operadora que fornece 
através de requisições, depois de ordem judicial a bilhetagem dos 
aparelhos telefônicos, não é isso?) Correto; […] (Em relação a essa linha 
do tempo, essa linha do tempo foi apagada ou ela pode ter sido 
apagada?) Não, ela pode ter sido apagada; (Porque pode acontecer 
também de não ter registro nenhum?) Pode sim, senhor; (Agora o fato de 
ter causado estranheza foi o fato de coincidir.) De não ter registro; (No 
celular dos dois?) No celular dos dois, isso, mas eu não af irmei que 
apagaram ela, ela pode não ter tido registro; (Mas é comum não ter 
durante vários dias?) Não, senhor; (É raro acontecer de não ter registro 
durante vários dias?) Doutor, pra não ter registro, não tem que haver 
utilização do aparelho ou tem que ter sido excluída; (Então pra não ter 
registro o telefone tem que estar desligado?) Sim, senhor. Se ele utilizou 
o aparelho e teve deslocamento, vai registrar; (Obrigatoriamente vai ter o 
registro?) Sim, senhor; (Então isso leva a estranheza com o fato de 
coincidir com o crime e possivelmente ter sido apagado?) Sim, 



senhor; […] (sic) (Depoimento da testemunha Nélio Miranda em Juízo – f. 
402, mídia à f. 406 – g.n.) 

  

A aludida testemunha, ainda, confirma o teor do relatório circunstanciado 
de investigações de ff. 144/148. 
Embora a Defesa sustente que a suposta exclusão de dados do 
aparelho celular do acusado tenha se dado em momento bem anterior ao 
fato criminoso, a informante Jaqueline Maria de Souza indicou que o 
ofendido já havia lhe afiançado que estaria sendo ameaçado e, 
inclusive, promoveu a instalação de câmeras em seu estabelecimento 
comercial pouco antes da ocorrência. 

Em continuidade, o acusado Ronair foi preso em flagrante no 
dia 24/06/2020, em decorrência da prática, em tese, do delito de porte 
ilegal de arma de fogo de uso permitido (boletim de ocorrência n. 
2020-030240720-001 – ff. 156/161 dos autos em apenso n. 
0342.20.003048-0). 

Em seguida, ao proceder a exame de microcomparação balística, a 
perícia constatou que os projéteis encontrados no corpo do ofendido e no 
local do crime foram deflagrados pela arma que teria sido localizada 
na posse de Ronair. 
O perito Henrique Machado Borges, ouvido como testemunha durante a 
instrução processual, afirmou que o projétil encontrado no corpo da 
vítima foi comparado com um projétil padrão expelido pela arma 
encontrada na posse de Ronair, sendo positivo o exame. Observa-se: 

[…] (Vou começar a perguntar primeiramente do exame de micro 
comparação balística, o Sr. pode nos explicar resumidamente e de um 
jeito básico como é que funciona esse exame?) Ele é um exame 
comparativo para você identif icar se determinado projetil foi propelido por 
uma determinada arma, então a gente busca um padrão, o padrão é um 
projetil disparado por essa arma em ambiente controlado onde ele recebe 
a menor deformação possível, isso então é comparado com algum projetil 
padrão […] qualquer outro projetil questionado é submetido por uma 
comparação por esse padrão, existe uma técnica, que é a micro 
comparação balística, cada arma por ter intrinsecamente seu processo 
de produção ou seu envelhecimento ou todas essas características 
f ísicas, ela acaba tendo, imprimindo nesses projéteis, tanto no padrão 
quanto no questionado, marcas que são individuais de qualquer arma de 
fogo, então elas não se repetem, seriam como se fosse uma impressão 
digital do humano. (Compreendi. No caso aqui dos autos, que é a 
apuração do crime de homicídio contra o Sr. Leandro, que foi atingido ali 



no mototáxi né, o Sr. se recorda se esteve no local do crime?) eu fui, eu 
fui perito de local de crime, o Leandro não se encontrava mais porque foi 
socorrido; (O Sr. se recorda se lá no local foi angariado projetil, 
capsula ou algum resquício da arma de fogo que foi disparada lá?) 
sim, eu recolhi um projetil e um fragmento de projetil do local (O Sr. 
se recorda se além desse projetil que o Sr. recolheu lá, também o 
responsável pelo laudo lá do exame de corpo de delito se conseguiu 
retirar algum do corpo da vítima?) sim, esse projetil que estava no 
Leandro foi retirado pelo médico legista, entregado para Autoridade 
e a Autoridade então solicitou que fosse feito o exame de micro 
comparação balística tanto no projetil retirado do corpo do Leandro 
quanto dos projeteis do local; (Ok; esses projeteis quanto do local 
quanto do corpo do Leandro, eles foram submetidos à micro 
comparação com a arma que foi apreendida no veículo do Sr. 
Ronair?) sim, exatamente (E o exame foi positivo? Ou seja, esses 
projeiteis localizados pelo Sr., foi possível constatar que eles foram 
[…] dessa arma de fogo?) foi, sem dúvida (Ok; e o exame ele 
possibilita chegar a uma certeza científica que esses projeteis emanaram 
dessa arma?) sim, inclusive como a arma e projeteis não são facilmente 
deformáveis eu acredito que qualquer exame posterior, que for feito da 
mesma maneira, as características elas são bastantes […] elas 
conseguem se perpetuar por muito tempo então mesmo hoje esse exame 
pode ser feito novamente com qualquer outro perito, basta ter o 
equipamento e o treinamento. […] (nesse caso aqui, a balística foi, esse 
exame de balística foi feito em Ituiutaba? Em Uberlândia? Como é que 
foi, como é que se deu isso?) ele foi feito em Uberlândia, eu levei a arma 
e o projetil, e os projeteis, pra Uberlândia, e lá o meu colega é um 
operador do micro comparador balístico, então ali eu e ele fazendo o 
exame a gente chegou no resultado, então foi em Uberlândia, na perícia 
de Uberlândia; […] (sic) (Depoimento da testemunha Henrique Machado 
Borges em Juízo – f. 402, mídia à f. 406 – g.n.) 

  

Ainda, em seu depoimento, o perito registrou que a motocicleta 
apreendida na residência do genro do acusado Ronair teria 
sido identificada como aquela utilizada no crime, ratificando o teor do 
laudo de ff. 140/143. 
Frisa-se que, no aludido laudo, também foi indicado que o tanque da 
motocicleta seria preto e fora pintado de vermelho, sendo 
observados, ainda, resquícios da pintura antiga, o que reforça a suspeita 
de que seria o veículo utilizado por um dos autores do delito. 

Ao ser inquirido por este magistrado, o perito afirmou não ter dúvidas de 
que o projétil encontrado no corpo da vítima teria sido deflagrado pela 
arma encontrada na posse do acusado Ronair. Confira-se: 

[…] (Ok. Sobre o laudo aqui da identificação veicular da motocicleta, foi 
possível confirmar que a motocicleta utilizada no crime, visualizada nas 
imagens, foi a mesma motocicleta que foi apreendida pela polícia lá na 



casa do genro do acusado?) eu não vou saber onde ela foi apreendida 
Dra., eu só fui apresentado a motocicleta e as imagens, então ela já 
estava no pátio; (Ok; E essa motocicleta que estava no pátio ela era 
compatível com a motocicleta que o Sr. analisou) isso, exatamente a 
placa, mas ela tinha, parece, que ela tinha sido pintada em algumas 
(em algumas partes ela foi pintada?) é (a placa era a mesma?) a 
placa é a mesma.; […] (certo, eu to perguntando isso porquê a moto 
que foi apreendida que o Sr. reconheceu como sendo a moto 
utilizada no crime ela é de cor vermelha, é isso? […]) sim; (então não 
é uma moto da mesma cor da utilizada no dia do crime, é isso?) não, 
não, as cores estavam diferentes no momento em que eu examinei, 
posteriormente realmente ela tava vermelha; (a moto que o Sr. viu e 
circunstanciou aqui era preta e a moto que foi apreendida era vermelha) 
exato; […] (Por essas imagens o Sr. não conseguiu definir qual era a 
placa, é isso? O Sr. confirma isso?) no momento eu ainda não tinha 
tentado esse levantamento de placa, eu queria fazer o laudo de local; 
(certo, então o Sr. não se deteve a análise da possível placa da moto que 
foi utilizada no crime?) não, não; […] (Eu queria perguntar pro senhor o 
seguinte, o senhor fez a análise de imagens antes de encontrar qualquer 
moto, preta, vermelha, qualquer que seja a cor. Pela análise que o 
senhor fez aqui, o senhor não conseguiu definir a placa da moto, correto? 
[…]) […] não era o alvo do exame; [….] Eventualmente se eu fosse 
fazer uma verificação de placa, aí é feito outro laudo com exame de 
imagem, no exame local eu quis fazer e apresentar os levantamentos 
de local e não das imagens; (Da dinâmica do crime?) Exato; […] (No 
laudo de extração do celular você mencionou […], só pra você confirmar 
isso ou não, a delegacia de polícia de Ituiutaba não possui central de 
custódia e nenhum outro espaço em condições de armazenar o material 
periciado, é isso mesmo?) Isso, é sim; (Esse material, tanto os projéteis, 
quanto os celulares, quanto tempo eles ficaram na delegacia? Entre a 
apreensão e os exames?) Desde o dia do exame até o dia da conclusão 
do laudo, ele f icou na perícia; (A data tá consignada nos autos né?) Isso, 
desde o dia do homicídio ele foi recolhido, f icou na minha posse, cada 
perito tem um armário nessa época, ainda hoje é assim, não temos um 
central de custódia, cada perito tem um armário com chave, o meu f ica 
atrás da minha mesa, onde eu tenho os vestígios relacionados aos locais 
que eu atendi, então ele f icou trancado no meu armário; […] (Eu queria 
saber se você se recorda agora, se tem lembrança do local dos fatos, 
aonde estava esse projétil que foi encontrado lá? Onde estava ele dentro 
do cômodo lá?) No chão; (Ele era de fácil visualização ou não, tava 
escondido?) Não, não foi dif ícil pra mim encontrar não; (Entendi. Quando 
o senhor chegou lá e iniciou o trabalho do senhor, os policiais militares ali 
já estavam né?) Sim; (Este projétil foi por parte de algum policial 
militar mostrado ao senhor? Falaram “olha perito, nós temos um 
projétil que está aqui” ou foi o senhor quem encontrou esse 
projétil?) É, ele foi me apontado sim; (Por algum policial militar?) É, 
porque eles estavam primeiro né, então ele me falou “ó, ali tem um 
projétil e ali parece que tem outro”; […] (Outra dúvida que eu tenho é 
em relação a esse levantamento balístico que o senhor realizou. O 
senhor falou que não tinha dúvidas que o projétil localizado lá partiu 
da arma encontrada com o Ronair, não é isso?) Sim; (Em termo de 
certeza eu gostaria de saber o seguinte, o senhor tem certeza disso 
ou há alguma possibilidade de erro?) Não; (Então o senhor pode me 
afirmar categoricamente que o projétil que lá foi localizado saiu 



necessariamente da arma que foi localizada com o 
Ronair?) Sim; (Quantos projéteis o senhor chegou a analisar pra chegar 
nesse ponto? Foram três, não foi? Se não me engano.) Foram três, mas 
um […], um foi inútil; (Os outros dois, certamente, permitiu que o senhor 
chegasse nesse grau de certeza?) Sim; (Essa motocicleta que o 
senhor fez análise, ela chegou a ser modificada no decorrer do 
tempo? Ou seja, do momento que o senhor fez análise das imagens 
até o momento que o senhor fez a análise da motocicleta no pátio, 
ela chegou em algum momento a ser modificada? Seja na cor, seja 
em algum aspecto dela?) É, a motocicleta tinha uma cor escura, 
preta nas imagens da câmera de segurança, mas a motocicleta no 
pátio tinha uma cor vermelha; (Então pelo que eu entendi essa 
motocicleta chegou a ser modificada?) Sim, ela foi […]; (Em relação à 
placa ela não teve alteração nenhuma? Ou seja, a placa localizada lá na 
motocicleta é a mesma das filmagens?) Pelo menos as letras e os 
números sim […]; (A placa é a mesma? Não teve adulteração da placa 
não?) Não; (Pode haver nas filmagens alguma deturpação, alguma 
modificação de números, as vezes não facilmente compreendidos a olho 
nu que é necessário aí um programa especializado?) […] ele é 
especializado em imagens, mas ele não é necessariamente de uso 
pericial, só isso; (Então o senhor também pode me afirmar 
categoricamente que a moto que o senhor analisou no pátio da 
delegacia é a mesma que foi objeto de análise nas filmagens?) A 
placa sim; […] (sic) (Depoimento da testemunha Henrique 
Machado Borges em Juízo – f. 402, mídia à f. 406 – g.n.) 

  

A testemunha Rodrigo Ribeiro Milhomem, policial militar que participou 
das diligências no local do fato, afirmou não se recordar de ter localizado 
projéteis de arma de fogo no estabelecimento. No 
entanto, consignou, também, que a perícia foi acionada a comparecer no 
local do crime, pelo que os responsáveis pelo exame pericial podem ter 
encontrado projéteis ou outros elementos não indicados no REDS. 
Veja-se o seu depoimento: 

[…] Então a primeira coisa que a gente fez foi isolar o local, chamar a 
perícia e fazer tudo que tava ali envolvendo ali o local do crime. O dr. 
Carlos que é o delegado responsável, ele também se fez presente no 
local, inclusive ele f icou com o celular do Leandro no dia e ele determinou 
também que f izemos o recolhimento dos dois telefones, que são do 
mototáxi, nós tivemos o cuidado de reunir todos os funcionários do 
mototáxi e a testemunha ocular, que se eu não me engano é enteada da 
vítima, também relacionada ali no REDS. Eu lembro que o que me 
chamou atenção, que foi que no dia, quando a gente teve acesso às 
imagens ali das câmeras que tinham no local, o que mais me 
chamou atenção foi o fato de que não tinha ninguém, nenhum dos 
funcionários do mototáxi estavam presentes no momento do crime, 
pode ser uma coincidência, mas não é possível, tinha alguém 
passando informação pra eles ali, do momento exato que não teria 
ninguém lá, que seria mais fácil da pessoa cometer o 
homicídio, então isso chamou bastante atenção, então nós reunimos 



todos, f izemos a qualif icação de todos que tavam ali presentes, mas no 
dia dos fatos não conseguimos levantar mais informações. Em relação 
ao envolvimento do vereador a filha da vítima, a enteada ou 
esposa, eu não me lembro bem no dia, ela começou a falar “foi o 
Chiquinho que mandou matar meu pai” “foi ele que mandou 
matar meu marido”, aí eu averti ela falei “olha dona, você tá fazendo 
uma acusação muito séria e eu não vou colocar isso no boletim de 
ocorrência com essas palavras do jeito que a senhora falou, porque 
senão a senhora vai tá sendo passível de cometer uma difamação, 
uma injúria”, então eu tomei o cuidado de citar apenas que foi 
colocado o nome dele lá como um possível envolvido naquele crime, 
só isso. […] Depois que eu ouvi também que a arma do crime tinha 
sido localizada junto com o cateto numa abordagem da companhia 
tático móvel, apenas isso mesmo; (O senhor sabe dizer se lá no dia, 
a perícia chegou lá e se foram recolhidos projéteis?) Não me 
recordo, eu penso que não, eu acho que arma foi um revólver; (E 
munição, alguma coisa, cartucho deflagrado lá? Algum resíduo de 
utilização de arma de fogo? O senhor sabe dizer se foi apreendido 
lá?) Eu penso que não teria sido apreendido no momento lá, 
sinceramente eu não me recordo, mas eu acho que não; […] ([…] 
Nesse boletim de ocorrência ao final constou itens entregues ao 
destinatário. Então os itens são recolhidos no local do crime, é 
isso?) Isso, sim senhor; ([…] vocês tem a obrigação de relatar tudo que é 
apreendido nesse campo aqui, é isso? Tudo que é apreendido no local 
que possa ter relacionamento com o crime, tá descrito aqui, 
perfeito?) Perfeito, pode ter havido alguma falha da gente não ter 
recolhido algum material que deveria ter sido recolhido, isso aí eu 
posso falar que pode acontecer normalmente. Agora, geralmente a 
gente relaciona tudo que a gente recolhe e manda pra polícia civil, 
inclusive um desses celulares aí, um deles eu citei no histórico, que f icou 
de posse do delegado, o outro era particular, o outro era um celular do 
mototáxi e o outro é o f ixo do mototáxi; (Eu to perguntando isso, […] 
porque em nenhum momento aqui do histórico da ocorrência, em 
nenhum momento do boletim de ocorrência realmente consta que 
foram recolhidas capsulas ou projéteis, ou pedaços de projéteis. Se 
tivesse sido recolhido do conhecimento do senhor, estaria aqui 
lavrado, é isso? Normalmente nessas ocorrências é isso que se 
faz?) Penso que sim, penso que sim. Eu não me recordo, se o 
senhor me perguntar hoje, eu vou me embasar no que está no 
REDS, pode ter havido uma falha no dia, mas pelo que me consta, 
não foi localizado nenhum projétil ali no local; […] (O senhor sabe 
dizer se a perícia também foi chamada lá no local? […]) Eu penso 
que sim, a perícia teve no local sim; (E pode acontecer da perícia ter 
localizado essas balas, essas munições?) Pode, pode ter acontecido 
isso sim; (Quando isso acontece quem relata isso é a própria 
perícia?) É a própria perícia, quando eles chegam no local, o que 
eles recolhem ali fica a critério do laudo que vai ser 
encaminhado pro […]; (Aí esse contato é feito diretamente com o 
delegado de polícia, no caso?) É, diretamente com o perito né, que a 
gente liga pra delegacia, solicita a perícia e o perito vai no local, aí ele 
mesmo faz os procedimentos dele lá de praxe; […] (sic) (Depoimento da 
testemunha Rodrigo Ribeiro Milhomem em Juízo – f. 402, mídia à f. 406 – 
g.n.) 

  



Constata-se, desse modo, que, mesmo tendo a Defesa alegado a 
inexistência de projéteis no local do crime, o próprio policial militar que 
participou das diligências logo após a ocorrência, mencionou não se 
recordar acerca da localização de tais objetos no local, no entanto, 
afirmou que a perícia deslocou-se até o local, pelo que pôde, de fato, ter 
encontrado os tais projéteis. 

Ainda, o laudo de exame de corpo de delito de ff. 33/37 atesta a retirada 
de um projétil de arma de fogo do corpo da vítima. 

Por conseguinte, a testemunha Carlos Antônio Fernandes, Delegado de 
Polícia Civil responsável pela presidência das investigações, foi 
ouvida em Juízo, momento no qual afirmou que a linha de investigação 
acerca do investigado Gilvan Alves foi descartada por não terem sido 
encontrados quaisquer indícios de autoria a partir da interceptação 
telefônica e quebra de sigilo de dados. Em continuidade, destacou que o 
celular de propriedade da vítima foi objeto 
de análise, porém, não foi encontrado nada que interessasse às 
investigações. Confira-se: 

[…] (Certo; o senhor chegou a apreender o celular do Gilvan, seu 
Carlos?) foram apreendidos 3 (três) aparelhos celulares e uma jaqueta, 
blusa de f rio, que foram apreendidos; (esses celulares foram submetidos 
a perícia, a extração já?) já sim senhor; (antes da conclusão do senhor 
relativo as linhas de investigação ou depois? O senhor sabe 
informar pra gente?) doutor, nós analisamos todo o conteúdo do 
telefone na ocasião da apreensão, posteriormente, como a gente 
não encontrou nada ali, a gente enviou pra Polícia Federal pra ver se 
a gente recuperava alguma coisa que havia sido apagada, alguma 
coisa assim, mas assim que foi apreendido a gente fez as análises 
desse aparelho celular; (e a Polícia Federal fez a extração também? no 
caso, do celular do senhor Gilvan) sim, do senhor Gilvan e mais, dois, 
três celulares apreendidos. […] (os outros celulares, os outros aparelhos 
celulares?) um aparelho celular era utilizado tão somente pra 
chamada do mototáxi, o de pessoal mesmo era somente o de 
Leandro, todos foram analisados e não encontramos nada de 
interesse para as investigações; […] (e como é que se deu esses 
acessos? Isso teve os lacres, as lacrações? O celular veio lacrado, o 
senhor deslacrou, lacrou novamente, passou pro Nélio, o Nélio lacrou, 
deslacrou, lacrou novamente) doutor nois não temo lacre aqui pra colocar 
nem um osso humano, nem droga, certo? Não temos esse envelopes 
não, a gente, a Polícia Civil de Minas Gerais ela não nos fornece essa 
quantidade de lacre, envelopes pra gente; (o senhor não segue a cadeia 
de custódia? O senhor não tem como cumprir a cadeia de custódia, é 
isso?) nessa situação ai não tem; […] (sic) (Depoimento da testemunha 
Carlos Antônio Fernandes em Juízo – f f . 403/405, mídia à f . 406 – g.n.) 



  

Com relação aos exames de microcomparação balística, a indigitada testemunha, 
afirmou que o projétil encontrado no corpo do ofendido foi entregue ao perito para 
ser submetido a exame comparativo com projétil expelido pela arma de fogo 
apreendida com o corréu Ronair. Veja-se trechos de seu depoimento: 

[…] (Certo; em relação, ontem nós também discutimos aqui também o 
laudo da balística, em relação a balística também questionei o senhor 
Henrique, que nós ajudou aqui ontem, sobre essa questão da cadeia de 
custódia dos projéteis e ele explicou também que não havia essa cadeia 
de custódia, o senhor confirma também que em relação a balística não 
houve a cadeia de custódia?) não, eu não conf irmo isso pro senhor, isso 
é questão de projéteis recolhidos pela perícia é em questão da perícia; 
projétil, o projétil foi retirado do IML, ele é encaminhado junto com o 
laudo pra gente, esse projétil foi lacrado, ficou à minha disposição, 
depois que a gente foi fazer a microcomparação balística, esse 
projétil retirado do corpo do Leandro foi entregue ao senhor perito 
que já estava com os fragmentos de projeteis recolhidos no local do 
crime; (certo; então o senhor, em relação ao projétil o senhor não tem 
como falar como é que transitou essa cadeia de custódia lá na perícia, 
separada ai da Delegacia do senhor) sim, mas o que acontece é o 
seguinte, o perito vai no local do crime, cada perito é responsável por 
custodiar os indícios recolhidos ali no local do crime, cada qual possui a 
sua escrivania, seu local de fazer, agora eu não posso determinar pro 
senhor essa cadeia aí; […] Bom, em relação ao veículo, a moto que foi 
apreendida depois de um trabalho de vocês de investigação, a moto 
segundo o próprio laudo aqui do local, feito pelo Henrique, seria uma 
moto preta e depois apreendido uma moto vermelha, ele nos explicou 
ontem que havia indícios de pintura dessa moto, isso foi constatado, 
como é que foi isso?) doutor, a ocasião da apreensão da moto lá a gente 
viu que ela estava bastante desf igurada, ela era vermelha mais por baixo 
a gente via que tinha tinta de outra cor, cor preta, e a gente até imaginou 
naquele primeiro momento, a gente analisou vários modelos de 
motocicleta porque na hora lá a gente via um para-lama dianteiro de uma 
cor, o tanque de outra, mas ai surgiu até a possibilidade de tá usando um 
protetor daquele de tanque de cor preta, certo?! Pra tentar ocultar ou 
dif icultar até mesmo a localização da motocicleta (certo, mas constatou 
essa alteração de cor ou vocês chegaram a conclusão que foi essa capa 
de) […] o Henrique descreveu que havia pinturas recente e outra cor 
do tanque da motocicleta, que poderia ter sido pintada até 
posteriormente do crime, ou até porque a apreensão da moto se 
deu, se eu não me engando, 6 (seis) meses depois do crime. […] (sic) 
(Depoimento da testemunha Carlos Antônio Fernandes em Juízo – ff. 
403/405, mídia à f. 406 – g.n.) 

  

Ao ser perquirido pelo Ministério Público, o Delegado de Polícia Dr. Carlos Antônio 
Fernandes declarou, também, que a linha de investigação foi modificada a partir 



de uma denúncia anônima dando conta de que o mandante do crime seria o 
acusado Francisco Tomaz, o qual teria contado com a participação de Ronair. 

Tal suspeita foi reforçada, segundo o relato da testemunha, pela apreensão da 
arma de fogo na posse de Ronair, e pela conduta do acusado Francisco 
Tomaz, o qual, mesmo não sendo amigo próximo daquele, tomou partido em sua 
defesa e procurou um advogado para deslocar-se até a Delegacia, com vistas 
a acompanhá-lo na ocasião de sua prisão. Nota-se: 

[…] (Dr. Carlos, é normal alterar alinha de investigação, numa 
investigação de um crime né, a dotando todas as diligências, é normal 
que se cogite várias linhas que vai surgindo e depois se apegue a uma 
determinada linha?) Doutora eu sempre falo, eu sou apaixonado pela 
investigação de homicídios, então tudo que vier a tona pra gente a gente 
vai analisar né, talvez uma a gente corre paralelo, alguma a gente dedica 
tão somente a ela por conta das evidências, das informações colhidas... 
várias vezes crimes são direcionados para outro sentido; a gente também 
não pode se ater muitas das vezes ao que vem expresso constante nos 
REDS, isso pode desviar muito as investigações, então essa primeira 
oportunidade o que ganhou força foi a Jaqueline ter dito a questão da 
feição, da aparência f ísica e de já ter acontecido um interveio entre o 
Leandro e o Gilvan, o que levou a gente representar então a gente olhou 
todas essas situações aí, todas as linhas de investigações, mas chegou 
num momento que tudo direcionava para a questão envolvendo a 
motivação política né, a gente já tinha recebido denúncias, inclusive 
181 falando que quem havia ser o mandante do crime seria o senhor 
Francisco Tomaz e que o senhor Ronair havia participado né o que 
definitivamente nos levou a esses sentido foi a apreensão da arma 
de fogo; eu me recordo que eu estava aqui na Delegacia pela manhã, 
um funcionário chegou aqui e me disse “olha, apreenderam uma 
arma com o Kateto e seria a arma do homicídio, o senhor Francisco 
Tomaz está na Delegacia, está um pouco transtornado” eu não fui lá 
naquele primeiro momento, ele não me procurou também aqui na 
Delegacia foi feito; […] ele veio pra Delegacia né por conta da prisão do 
seu Ronair, ele não me procurou, eu como na função de Delegado 
Regional não esteve na minha sala e me relataram que ele estava um 
pouco nervoso com aquela situação, e logo depois disso muitas pessoas 
me procuraram e começou a falar “olha, é a arma, pode ser a arma 
utilizada no crime, pode ser a arma utilizada no crime” e a partir de 
então a agente buscou questões logísticas pra gente fazer a 
microcomparação balística, que infelizmente não é um exame assim 
tão fácil de ser feito porque por conta das análises e a nossa Polícia 
Civil não tem toda essa disponibilidade de estar nos prestando esse 
auxílio, tentamos num primeiro momento em Belo Horizonte e 
conseguimos ali em Uberlândia, depois de falar com o Junqueira lá 
por diversas vezes, fazer esse exame de microcomparação ali na 
cidade de Uberlândia; (dai apreendida essa arma foi possível fazer a 
microcomparação com os projéteis retirados do corpo e angariados lá no 
local, correto?) perfeitamente, foi feita a apreensão daquela arma, foi feito 
o laudo pericial da ef iciência daquela arma, ai a partir dessa arma a gente 
apreendeu, trouxe essa arma pra esse inquérito policial, foi retirado um 



projétil do corpo do Leandro passível de ser analisado, la no local se não 
me engano foi recolhido 2 (dois) projéteis mais 1 (um) f ragmento e 1 (um) 
deles estava em perfeitas condições para se realizar a microcomparação 
balística, e o que se fez […] (sic) (Depoimento da testemunha Carlos 
Antônio Fernandes em Juízo – ff. 403/405, mídia à f. 406 – g.n.) 

  

Com relação ao veículo Honda Civic, de cor cinza chumbo, visto no local e 
momento do crime, a testemunha afirmou que não se trata de um automóvel tão 
comum. E, ainda, teria passado, pelo menos, seis vezes na porta do Mototáxi, 
onde o crime aconteceu. Mencionou, também, que a investigação tem forma 
dinâmica, o que leva à necessidade de complementação das 
diligências, registrando ter sido possível perceber que os 
acusados Ronair e Francisco detinham relacionamento além do 
profissional. Senão, vejamos: 

[…] (Ok. Foi perguntado aqui pela Defesa sobre aquele auto 
fotográfico dos veículos que passaram lá no dia dos fatos defronte 
lá no estabelecimento, o senhor relatou que não dava pra afirmar 
com clareza se era os veículos dos investigados, mas a convicção é 
que pareciam os veículos dos investigados) é mesma marca, mesmo 
modelo, com relação principalmente do Ronair ele é um veículo 
antigo que não se vê toda hora no local né, na rua, é um veículo um 
Honda Civic já um modelo antigo, chumbo, com vidro escuro, então 
a gente pode constatar que pelo menos esse veículo passando lá no 
local pelo o menos 6 (seis) vezes, e também um Fiat Argo branco 
também passando pelo local momentaneamente após a passagem 
do veículo que estaria sendo conduzido pelo senhor Ronair naquela 
ocasião; (a convicção da polícia e que essas passagens que foram feitas 
com esses dois veículos no local do crime seria uma forma de garantir a 
execução do crime) doutora eu não tenho nenhuma dúvida, pelas as 
imagens analisadas a gente percebe que existia pessoas observando o 
mototáxi, depois que o último mototaxista sai do local 26 (vinte e seis) 
segundos após o executor chega na motocicleta, já direciona […] em 
direção ao Leandro e o Leandro já estava assustado, parece que 
prevendo aquilo, mostra pro executor que tinha câmera no local e o 
executor saca a arma e efetua ali, pelo o menos, 5 (cinco) disparos, 1 
(um) deles veio atingir o f ígado e outras partes que levaram ele a morte 
por hemorragia interna. (Certo. Doutor Carlos eu queria saber, queria que 
o senhor esclarecesse um ponto que o senhor foi questionado 
anteriormente, mas eu queria que o senhor me explicasse assim, se na 
rotina policial, como todo não somente ai com o senhor […] e normal que 
se complemente um laudo de levantamento como foi feito aqui no caso, 
eu entendo como uma complementação né, foi tido o laudo de 
levantamento o perito foi lá fez suas próprias imagens né, olhou as 
imagens das câmeras e depois quando se localizou a motocicleta fez um 
outro, uma complementação, esse laudo pra tentar olhar os freimes pra 
ver a placa, é normal fazer essa complementação, essa análise de algum 
ponto que fechou?) é normal doutora, investigação é muito 
dinâmica e talvez um detalhe que a gente consegue ao longo da 



investigação, a gente vê uma coisa que não consegue analisar naquele 
primeiro momento, por diversas vezes já solicitei o perito análise de 
informações de local de crime complementares ao primeiro laudo que foi 
elaborado pelo perito né, então o que a gente buscava, o que a gente 
precisava muito pra gente vincular de vez todas essas pessoas ao 
homicídio era a apreensão da motocicleta, não bastava tão somente eu 
identif icar essa motocicleta com IPVA atrasado desde 2016, a gente sabe 
o tanto é cíclico essas passagens de motocicleta na mão de várias 
pessoas, as pessoas não vão colocar isso no papel nunca, a gente sabe 
o quanto as pessoas tem receio de colocar isso no depoimento, então 
essa apreensão foi fundamental (e ela foi apreendida na posse do 
genro do Ronair, correto?) correto, foi apreendida com o senhor 
Vitor Hugo, que é genro do senhor Ronair, e inclusive no 
interrogatório dele, na ocasião do flagrante até porque ela estava 
com um motor de uma motocicleta que havia sido furtada, ele fala 
que constantemente ele prestava a motocicleta ao senhor Ronair 
certo? E naquela ocasião foi emprestada, além do senhor Ronair, 
para o executor do homicídio. […] (sobre o celular do Francisco, foi 
pedido as ordens judiciais de praxe, foi identificado alguma conversa que 
ele teve com a esposa dele, a respeito de pagar o senhor Ronair, uma 
quantia de cerca de R$10.000,00 (dez mil reais) confere?) sim, se eu não 
engano no mês de julho ela cobra do senhor Francisco o pagamento 
de juros do dinheiro que seria entregue pro Kateto e ai ele fala “fica 
tranquilo que o dinheiro do Kateto eu sou o responsável” e como 
diz, o senhor Ronair ganhava R$1300,00 (mil e trezentos reais) por 
mês pela câmera de vereador e ele tinha um carro de alto padrão pra 
questão financeira dele, ele tinha uma motocicleta, havia feito uma 
baita reforma na residência dele, com piscina, com tudo, o senhor 
Cássio Antônio Durães disse que na ocasião quele foi comprar a moto lá 
que ele poderia vender a moto que ele estaria rico, que ele pagaria a 
motocicleta pra ele né, então toda essa questão ai e ainda o senhor 
Francisco pegando dinheiro com a esposa pra passar pro senhor Ronair, 
ele ganha R$1.200,00 (mil e duzentos reais) nessa situação que a gente 
vive, se fosse um dinheiro a juro ele não ia receber isso não (aham), e 
também teve a conversa que a gente conseguiu extrair também do 
telefone do senhor Francisco Tomaz, momentaneamente após a prisão 
do senhor Ronair, ocasião que a Polícia Militar faz a abordagem dele, ele 
no mesmo momento faz contato com um advogado pessoal, que é o Dr. 
Leonardo Altef  né, perguntando se ele poderia vir até a Delegacia, 
pergunta ainda “mas por que ele tá indo pra Delegacia?” “não ele tava 
dirigindo sem habilitação” ai o senhor Leonardo Altef  fala pra ele “olha, 
habilitação não da prisão, ninguém vai conduzido pra Delegacia por conta 
de habilitação não” “mas acharam um 38 (trinta e oito) no carro” e põe 
kkk, mas isso ele já tava sabendo que essa arma seria que tinha […] e ai 
ele f ica até em dúvida se solicita o senhor Leonardo Altef  a vir a 
Delegacia ou se ele aciona o senhor Abdon, que é o terceiro que contrata 
o senhor Ronair pra prestar serviço na Câmara Municipal, para que o 
senhor Adbon encaminhe um advogado da empresa terceirizada da 
Câmara Municipal; (certo; na análise dos celulares, além dessas 
conversas de teor relevante né, foi possível constatar, no celular do 
Francisco, que ele teve com o Ronair tinha sido apagadas?) sim, 
todas as conversas anteriores deles haviam sido deletadas, não 
tinha; se a gente pegar da esposa dele, do Leonardo Altef, de 
diversas outras pessoas, não haviam sido apagadas, mas 



especificamente do senhor Ronair essas foram totalmente 
suprimidas; (sei; apesar do crime, ter sido um crime muito comentando 
na cidade pelo que eu soube, eu não trabalhava aqui na época ainda, no 
celular do Francisco foi encontrado alguma conversa comentando sobre 
o crime?) doutora, nada, nem uma conversa dele conversando com mãe, 
com irmão, com esposa, nada relacionado com o homicídio de Leandro 
Xavier, com coisa que o nome dele não estava circulando em todos os 
bares, em todas as casas, como sendo ele o mandante do crime, nada, 
nada, não encontramos nada, inclusive tá a extração dos dados aí, feita 
pela Polícia Federal, está a disposição da Defesa, de quem quer que 
seja, pra analisar essas 1881 (mil oitocentos e oitenta e uma) conversas 
que foram resgatadas; […] (Pois é. Além desse fato né, de ter esse 
silêncio a respeito desse crime, eu vi aqui que foi constado no laudo 
que o registro da linha do tempo do celular do Francisco, assim 
como do Ronair, foram suprimidos ou são inexistentes, correto?) 
[acenou positivamente com a cabeça] e coincidentemente no 
período que antecederam o crime e no dia do crime, não sei se foi 
uma coincidência ou não, mas coincidência nos dois telefones aí, 
que nenhuma linha dos dois períodos não estão disponíveis mais 
nos telefones de ambos; (e linha do tempo anterior existe. linha do 
tempo existe. não exite a do período) a do período não existe, 
infelizmente não existe; […] (nessa diligência ai que foram na casa lá, 
foi possível constatar a existência de bem feitorias né […] bem 
feitorias voluptuárias lá, que bem feitorias eram essas, lá na casa do 
Ronair?) rede social dele é festas, é uma piscina bem grande no 
meio do terreno que ele cavou, que ele fez, que ele […] a gente via 
muitos equipamentos eletrônicos, sofás, coisas novas mesmo da 
residência, eu conheço o Ronair já há mais de, se não me engano, a 
mais de 12 (doze) anos, eu sei da vida dele, ele é mestre em 
capoeira, eu sei que ele dava algumas aulas ai de personal, mas sei 
da dificuldade financeira dele, mas utimamente, ele, no telefone dele 
mesmo na ocasião que a gente apreendeu, não sei se foi extraída 
essa foto mas se não foi me perdoe eu esta citando, ele com uma 
grande quantia em dinheiro dentro do veículo dele, ele tinha uma 
moto XT 600 da Yamaha, ele tinha um carro considerado um valor 
bom, uma casa de moradia no centro da cidade na Avenida 13 com 
24 e 26, um ponto específ ico, e festas, a rede social dele é regada a 
festas, a eventos, tudo lá é levado pras redes sociais, e também a 
grande proximidade dele com o senhor Francisco durante toda 
campanha política, antes da campanha política, muitas fotografias 
com ele, nas poucas conversas que a gente viu no telefone celular, a 
gente via questões de conversas de questão de proximidade mesmo 
entre ele, nada de questão mesmo meramente profissional, se eu 
tenho um funcionário e ele vai preso com arma de fogo eu vou ser o 
último a ir la na Delegacia defendê-lo né, então ele não, ele se 
preocupou em mandar um advogado e compareceu pessoalmente 
aqui na Delegacia; […] (Teve um investigador aqui, não sei se é 
investigador ou se é perito, não me recordo bem, […] falou assim que o 
Ronair chegou a ser procurado lá, se eu não me engano, no presídio ou 
na Delegacia, pra tentativa de desbloquear o celular e ele por orientação 
do advogado negou o desbloqueio, o senhor tem conhecimento disso?) 
doutor, na ocasião do interrogatório eu fui demonstrei pra ele as provas 
que estavam ali nos autos, a favor, contra ele né, a arma apreendida e 
tudo e perguntei se ele queria contribuir com as investigações, se ele 



queria me informar a senha do telefone dele, se ele queria prestar 
alguma declaração de relevância, identif icar os motivos do crime, quem 
seria o autor, quem seria o mandante do crime, conversei com ele como 
se tivesse interrogando, eu estava presente inclusive o doutor Hudson 
esteve no presídio (tendi) a única ocasião que eu tive contato com ele 
(então, o senhor sabe a respeito da tentativa de pedir que ele liberasse o 
aparelho celular e ele se negasse disso?) eu me recordo que eu 
perguntei ao senhor Ronair se ele tinha interesse em fornecer 
provas, uma das provas seria desbloquear o telefone dele, fornecer 
a senha, ele falou que não queria, eu falei “tudo bem”; (Ô doutor 
Carlos, o senhor em relação, tem 2 (dois) laudos aqui, que é o primeiro 
laudo de balística […] e o outro que é a identificação lá de identificação 
[…], da placa do veículo, há alguma possibilidade de erro, em relação a 
esses laudos, ou o senhor pode afirmar categoricamente que realmente o 
projétil partiu daquela arma que foi encontrada com Ronair e que a placa 
realmente é aquela que foi identificada pelo laudo? O senhor tem 
conhecimento de erros que pode por ventura acontecer?) eu tenho 100% 
(cem por cento) de certeza que os laudos estão perfeitos e corretos; a 
microcomparação balística […] juntamente com o Junqueira lá de 
Uberlândia, f icaram 15 (quinze) dias analisando esse laudo, eu falei pra 
ele “[…] isso ai não é um crime comum, que se comete no dia a dia da 
nossa cidade, então nós temos que ter muita responsabilidade com o que 
a gente vai fazer” eu perguntei o Junqueira e o Henrique “há alguma 
chance de não ser essa arma de fogo?” eles responderam, os dois 
“doutor, eu tenho 100% (cem por cento) de certeza que essa arma foi a 
que propeliu os disparos que levaram a morte do senhor Leandro”; e com 
relação a motocicleta doutor, também tenho plena certeza, não foi 
tão somente a placa alfanumérica que a gente conseguiu identificar, 
o perito trouxe ali detalhes do suporte da placa, amassamento de 
tanque, eu tenho toda convicção e certeza que a moto utilizada no 
homicídio foi apreendida, […] H […] 7304, sem nenhuma dúvida. [..] 
(Tá ok. A próxima pergunta, baseado nos depoimentos que o senhor 
colheu, se eu não me engano Kateto era o vigia lá da Câmera, Câmara, 
desculpa, dos vereadores, eu gostaria de saber o seguinte: se isso 
extrapolava, ou seja, se isso era considerado como segurança particular 
do vereador) doutor, se misturava muito essa questão, porque a gente 
extraiu várias fotografias, das redes sociais, foi assim um momento de 
campanha, que eu até gostaria que a operação não tivesse sido 
def lagrada nesse período mas a investigação a gente não tem controle 
dela né, então se misturava muito a questão pessoal, de relacionamento 
dele, com a questão dele ser o segurança na Câmera de Vereadores; por 
diversas vezes a gente […] extraiu vídeos de algumas confusões lá 
Câmara de Vereadores onde o Ronair tomava f rente da situação, 
colocando pessoas pra fora e até a função dele, tão somente a isso, 
outras questões, outras fotografias do dia a dia, empréstimo de dinheiro 
ou pagamento, não sei, como se deu ai esse dinheiro que foi pago pela 
esposa do senhor Ronair, ao senhor Ronair, logo depois do crime, tem 
essa conversa materializada aí trazida pro inquérito policial […] 10.800,00 
(dez mil e oitocentos reais) que o Ronair devia a esposa do senhor 
Francisco, então se misturava muito essa questão policial com 
prof issional entre ambos ([…] pelo o que entendi eles tinham uma 
relação bem próxima entre eles, independentemente do 
profissionalismo) sim. […] (sic) (Depoimento da testemunha Carlos 
Antônio Fernandes em Juízo – ff. 403/405, mídia à f. 406 – g.n.) 



  

Ao ser interrogado, o acusado Ronair negou qualquer participação no 
crime. Declarou que, no dia dos fatos, havia ido à missa com sua esposa 
e sua filha e, na sequência, deslocou-se com a primeira até o bairro 
Junqueira para comer um espetinho. Demais disso, informou, quanto à 
arma de fogo que foi apreendida em sua posse, que a havia adquirido de 
uma terceira pessoa, a qual não soube indicar, pela importância de R$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 

Nota-se, no entanto, que Ronair afirmou que Francisco indagou-lhe a 
respeito do vídeo que o ofendido Leandro havia postado em sua rede 
social. Ainda, assinalou que Francisco teria lhe emprestado 
dinheiro para que fosse efetuado o pagamento de sua fiança, bem como 
do advogado que lhe assessorou no dia de sua prisão. 
Demais disso, Ronair registrou que não teria apagado as mensagens 
relativas a uma conversa que manteve 
com Francisco nos dias anteriores ao crime, inclusive no dia da 
ocorrência, salientando que teria efetuado a troca do chip de seu celular 
por volta de 14 de junho de 2020. 

Ainda, ficou hesitante ao ser questionado se desbloquearia o seu 
aparelho celular para ser submetido à perícia. Confira-se parte de seu 
interrogatório: 

[…] (ao mesmo tempo, eu quero saber o seguinte, o senhor era amigo do 
Chiquinho ou não era amigo dele?) não, era extremamente prof issional, 
respeito ele igual ele me respeita; (ok, um laço entre vocês dois era 
extremamente profissional; o senhor acompanhava ele em eventos?) 
nunca acompanhei em eventos; (o senhor nunca acompanhou em 
eventos) não, a não ser a política que eu trabalho com ele na política; […] 
(No dia 7 de junho de 2020 a vítima, Leandro de Lima Xavier, ela postou 
um vídeo no Facebook criticando o vereador Francisco Tomaz de Oliveira 
Filho, inclusive criticando, fazendo xingamentos e tudo mais, o senhor viu 
esse vídeo?) não senhor; (o senhor não viu esse vídeo) não vi esse 
vídeo, ouvi comentários doutor; (o senhor ouviu comentários) mas eu não 
tenho essas curiosidades de f icar olhando em rede social; (e o senhor em 
algum momento, o senhor disse isso para o vereador?) que eu não tinha 
visto o vídeo? (não, que o senhor tinha visto o vídeo […] não, que 
pessoas tinham comentado) […] ele perguntou se eu tinha visto o 
vídeo, pra mim descartar logo falei que tinha visto mai eu não tenho 
mania de ficar seguindo os zoto em rede social não; (então ele 
perguntou pro senhor se tinha visto o vídeo) isso; (e ele viu o vídeo? 
O senhor sabe me dizer se ele chegou a ver o vídeo?) […] (não sabe 
disso) não […] (durante o vídeo foram captadas imagens do senhor 



juntamente com o vereador Francisco) doutor, esse vídeo ai foi a 
gente que fez, esse vídeo ai (ah, ok) […] foi postado na minha rede 
social, alguém pegou (ah, ok; e realmente então o senhor tava junto 
com o vereador Francisco) tava, a gente encontrou, ele tava na moto dele 
e eu tava na minha, a gente foi dá um balão la no Lago; (tá, ok; o senhor 
recorda se a vítima tava lá presente?) doutor eu não recordo […] eu pelo 
menos não vi; (o senhor não viu em nenhum momento a vítima presente) 
não vi, nenhum momento, eu vi os comentários depois que ele tinha 
postado um vídeo em cima de um vídeo que a gente tinha postado; 
(quem postou foi a vítima?) isso; (o senhor recorda o que a vítima disse?) 
não vi o vídeo; (não, você falou assim, que a vítima postou um 
comentário em cima) isso; (do vídeo, é isso? Fazendo um comentário; o 
senhor recorda o teor desse comentário) não recordo; (mas era um 
comentário maldoso, era comentário ofensivo, como que era esse 
comentário?) doutor depende da forma de pensar, eu pra mim não levei 
como maldade não, mas é deselegante falar do zoto na rede social; (ah 
então pelo que eu entendi ele tava falando mal do […]) não (não?) 
deselegante falar do zoto em rede social, que ele referiu o nome do 
Chiquinho; (ok, mas o que ele falava?) eu não lembro o que ele fala; não 
to falando pro senhor que eu não vi o vídeo?! (mas o senhor tá falando 
assim que é deselegante falar dos outros em rede social) eu vi 
comentário, eu não acabei de falar pro senhor?! Que eu vi comentário, 
que ele postou um vídeo em cima do que nois tinha postado falando do 
Chiquinho; (falando do Chiquinho, mas o senhor não sabe o que ele 
falou) não sei; (o senhor sabe se falou bem, se falou mal?) doutor eu não 
sei, só vi comentários; […] (essa vítima, que é o Leandro, ele 
manifestava o interesse de candidatar-se a vereador, o senhor tinha 
conhecimento disso?) tinha doutor, sim; (o senhor sabia que ele; e o 
senhor também que eventualmente ele falava mal do vereador e tudo 
mais) não; […] eu não tinha conhecimento que ele falava mal não do 
vereador; […] (não, tudo bem. Consta aqui junta a linha de investigação 
do Delegado de Polícia, que o senhor teria passado com o seu veículo 
em frente ao local do crime no dia, um carro bem parecido com o seu) 
[…] (o senhor pode me confirmar isso?) não senhor, em momento algum 
eu passei la naquela rua; (o senhor sabe o que, era uma quarta feira no 
período noturno, o senhor sabe eventualmente o que o senhor tava 
fazendo nesse dia, horário?) perfeitamente, 7 horas eu fui pra missa 
fiquei ate as 8, de lá fui pro espetinho, se eu não me engano fui no 
Divas tava fechado aí eu fui praquele lá da Junqueira; (então o senhor 
foi na missa por volta das 19 horas, foi isso?) é, das 19 até as 20 […] ([…] 
o senhor foi no espetinho, é isso?) isso; (o senhor permaneceu nesse 
espetinho até qual horário?) ai eu não posso te af irmar doutor, tipo umas 
10, sou um homi veio durmo cedo, tipo 10 mais ou menos; (o senhor foi 
na missa com quem?) fui na missa eu, minha f ilha e minha esposa (você, 
sua filha e sua esposa) isso; (e depois você falou que foi no espetinho, o 
senhor foi no espetinho com quem?) eu e minha esposa; (a sua filha 
não?) não; (tá ok; por que sua filha não te acompanhou, o senhor sabe 
me explicar?) é porque é casada doutor, eu deixei ela na casa dela, até 
porque o marido meio ciumento essas coisas, ai eu evito; (e o senhor 
tava no carro) tava no meu carro; (qual carro que é?) um Honda 
Civic (Honda Civic; ai o senhor as 22 horas mais ou menos o senhor 
pegou seu carro, juntamente com sua esposa, e foi pra casa?) fui pra 
casa; (tá ok; quando foi que o senhor; aí chegando em casa, dormiu e 
tudo mais, é isso?) isso; ([…], quando foi que o senhor descobriu que a 



vítima havia falecido, ou seja, que havia sido assassinada?) doutor isso, 
quando eu cheguei em casa já começou a mandar fotos em rede social 
mai eu nem notei nada, deitei, dormi, no outro dia que veio um 
comentário mais forte que era o menino do mototáxi, até porque eu não 
gosto de f icar olhando essas coisas; […]. (O senhor tem participação 
nesse assassinato?) não tenho senhor; (nenhuma participação?) 
nenhuma participação; (o senhor sabe se o vereador Chiquinho tem 
participação?) não sei também senhor; (não sabe ou não tem?) não sei 
(não sabe?) não sei. (Consta aqui que foram efetuadas buscas e 
apreensões com o senhor, na ocasião foi apreendido um revólver) isso; 
(não é isso?!) isso; (esse revólver e de sua propriedade?) esse 
revólver eu tinha comprado ele no dia 13, dia 13 num sábado à noite, 
eu lemvinha da casa de um primo meu, tava tomando cerveja lá com 
ele, eu falei “eu já to meio embriagado, eu vou embora”, era umas 8 
horas da noite quando eu tava descendo pra casa; eu comprei esse 
revólver por dois e quinhentos que eu tinha até no porta luva do 
carro, por isso que comprei, que era da reforma; inclusive quando 
eu cheguei em casa doutor, minha mulher deu maior briga comigo 
por causa desse revólver; (então o senhor comprou esse revólver por 
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)?) isso; (de quem o senhor 
comprou esse revólver?) […] especificar o nome da pessoa eu não 
consigo especificar mas se eu ver foto eu consigo apontar; […] (o 
senhor trabalha de segurança, o senhor é segurança) isso; (trabalha de 
vigia, o senhor tem conhecimento de que não se compra revólver, arma, 
em qualquer butiquim, ou na rua de um desconhecido, né; eu gostaria 
que o senhor me explicasse isso) doutor, eu só não compro uma arma 
roubada, porque eu preciso de ter uma arma, eu trabalho de segurança 
em vários local, inclusive esse dia que eu saí com essa arma no carro, eu 
não tenho costume de sair de arma no carro porque eu nunca precisei de 
arma, o senhor entende?! (entendi; o senhor já tinha arma?) o senhor 
acha que tá mal explicado aonde que ele me chamou […] se eu fosse 
comprar as armas que já me ofereceram […] eu perdi as contas e essa 
arma doutor, ela é muito bonita; eu falei como é raspada eu achei melhor 
comprar; […] (o senhor como segurança reconhece que errou […]) justo, 
eu reconheço doutor, eu errei ou foi uma armação; […]. (A próxima 
pergunta que eu faço pro senhor, é que o vereador Chiquinho no 
momento que o senhor foi preso com essa arma, ele compareceu até a 
Delegacia; por que o senhor acha que ele compareceu até a Delegacia?) 
até então eu tenho desconhecimento que ele compareceu à Delegacia, 
eu não vi ele na Delegacia; (o senhor não viu?) pedi um dinheiro, pra 
pedir pra ele, mas eu não sei se ele foi na Delegacia, eu não tenho 
esse conhecimento que ele foi lá; (tá ok; quem pagou sua fiança?) 
[…] eu pedi sete mil e mei o Chiquinho, mil e quinhentos o Abdon, 
até hoje eu devo ele porque eu vim preso e tava meio difícil no 
começo; (tá ok; como é que o vereador Chiquinho soube que […] teria 
sido preso?) deve ter sido o meu advogado, eu trabalhava na Prefeitura 
doutor, na hora passou o advogado da Prefeitura, inclusive o advogado 
da Prefeitura que é o … eu não lembro o nome dele no momento, ele 
levou meu carro pra porta da Prefeitura quando eu fui preso, igual eu 
disse pro senhor, eu sou conhecido; […] (o senhor falou que pegou 
emprestado 5 mil reais com o Chiquinho, é isso?) 5 mil não, eu peguei 
com o Chiquinho 7 e meio, com Abdon peguei mil e quinhentos, porque o 
advogado foi 4 mil e a f iança foi 5 mil, o senhor entendeu? Eu tinha que 
pagar o advogado e tinha que pagar a f iança que foi 5 mil; (tá ok; então o 



senhor pegou 7 mil e meio com o Chiquinho e mil e quinhentos com 
quem que o senhor falou?) mil e quinhentos com o Abdon; (Abdon) 
inclusive eu devo ele, tenho uma promissória com ele lá em casa; (o 
senhor deve o Chiquinho ainda ou já quitou?) devo ainda, inclusive tem 
um juro ai no meio desse trem que a gente nem chegou a combinar. (Ô 
Ronair, consta aqui, segundo a linha de investigação também, que o 
senhor chegou apagar as mensagens trocadas com o Francisco 
antes do dia 14 do 6 de 2020; eu gostaria de saber do senhor porque 
chegou apagar essas mensagens?) doutor eu não cheguei apagar 
mensagem alguma, o meu Whatsapp continuou no número 
9969-5590 e eu comprei outro chip porque eu desentendi lá na Claro 
doutor; […] (ah, então pelo que o senhor tá me dizendo, todas as 
mensagens anteriores a 14 do 6 o senhor perdeu?) não sei se eu 
perdi, eu não tenho conhecimento muito de telefone doutor; (então 
eu gostaria de saber porque essas mensagens que o senhor trocou 
com o Chiquinho antes do dia 14 foram apagadas; o senhor acredita 
que foram apagadas por que trocou de chip?) eu acredito porque eu 
não apaguei nenhuma mensagem, eu acredito que seja por 
isso; […] (então pelo fato que o senhor tenha trocado o chip todas 
as mensagens anteriores a 14 do 6 foram perdidas) só que 
meu Whatsapp continuou o mesmo, chama portabilidade; […] (o 
senhor sabe eventualmente por qual motivo essas mensagens no 
celular do Chiquinho também desapareceram?) não sei; […] (O 
senhor segundo linha de investigação aqui também da Autoridade 
Policial, o senhor tinha um padrão de vida elevado do aquilo que o 
senhor recebe, inclusive teria feito benfeitorias na sua casa, construiu 
piscina, muros, paisagens, o que o senhor tem a me dizer em relação a 
isso?) doutor, um homem que tem 4 emprego, que eu dou aulas de 
capoeira, eu recebo 50 reais por cada aluno, tenho 90 alunos, eu dou 
aula de funcional 100 reais cada menina, eu tenho 20 a 24 meninas e eu 
ganho meu salário, de um lugar era 1790 e o outro era 1300 […] tudo que 
eu ganho é pra fazer benfeitoria pra minha casa, eu acho que lá não tem 
nada de mais […] acho que é só segurar um pouquinho que todo mundo 
consegue. (Tudo bem. Consta aqui também a respeito de umas trocas de 
mensagem do Chiquinho Vereador com a esposa dele, relatando a 
respeito de um dinheiro, o senhor sabe, inclusive chega a falar a respeito 
de juros e tudo mais; esse dinheiro ai foi pra que? O senhor pediu 
emprestado pra ele?) deve ser do dia que eu paguei o advogado, não 
doutor?! Porque ele me falou do juro foi desse dinheiro; (ah então é em 
relação a essa, esse dinheiro que eles comentam …) pode ser que sim; 
[…] porque ele tinha me falado do juro que ia f icar 10 e pouquinho, 
alguma coisa assim (mas além desse dinheiro o senhor deve mais 
alguma coisa pra ele ou não?) não devo, só esse dinheiro; (só esse 
dinheiro mesmo, tá ok. Foi localizada na residência da testemunha 
Vitor Hugo; Vitor Hugo é seu genro, não é isso?) meu genro; (uma 
motocicleta Honda CG Titan ESD, placa HPK7304, o senhor sabe quem 
é o proprietário dessa moto?) é uma moto vermelha? (é uma moto 
vermelha) se for uma moto vermelha que tá com o Vitor é dele, inclusive 
o doutor Carlos falou que o documento dela é todo atrasado, o senhor 
pode ir lá que o documento dela é em dia não tem documento atrasado 
naquela moto; (se eu não me engano é uma moto vermelha Ronair que 
posteriormente ela foi adulterada pra cor preta) não senhor, não existiu 
isso […] o senhor pode ir no pátio que ela não tem adulteração de 
pinturas; […] (ok; Ronair, consta aqui que quando a polícia chegou lá pra 



prender essa moto, o Vitor Hugo tentou evadir da Autoridade Policial e 
escondeu-se na sua residência, eu gostaria que o senhor me relatasse 
em relação a esse episódio) eu já estava preso senhor mas a minha 
menina quando veio fazer visita me explicou o que aconteceu, não é que 
ele fugiu em fuga, foi um desencontro, quem disse isso ai foi o doutor 
Carlos que ele fugiu em fuga mas foi um desencontro, inclusive se ele 
fugisse em fuga ele ia pra casa de um amigo, ele não ia pra casa do pai 
que já estava preso, o senhor entende? […] (Ô Ronair, foi constatado 
aqui pela Autoridade Policial, que a moto que o senhor intermediou 
a compra através da sua filha […] é a mesma que foi utilizada no 
crime) de maneira alguma doutor, eu tenho absoluta certeza que não 
é; (então agora eu gostaria que o senhor me explicasse como é que 
o senhor tem essa convicção toda de que a placa não é a mesma) 
que a placa não é a mesma? a placa eu não sei, a moto não é a 
mesma, eu não disse a placa doutor até porque ela estava na missa, 
ele eu não sei onde ele estava, mas eu tenho quase certeza que a 
moto não é a mesma; ele é um menino trabalhador, o meu genro tem 
dois empregos também; […] (ok, mas a placa, a placa que foi captada 
nas imagens é a mesma placa do seu genro, pelo que o senhor tá 
me dizendo) […] disse que a placa é a mesma, mas a moto é preta né 
e a moto do meu genro é cor vermelha […] porque a moto dele é 
vermelha, não tem sinal de pinturas, de alguma coisa assim; (ok, mas 
não foi somente a placa segundo o Delegado, a carenagem é a mesma, 
o tanque é o mesmo, o para-lama dianteiro é o 
mesmo, entendeu? A numeração da placa é a mesma, me parece que 
houve apenas uma adulteração de vermelho pra preto, ou preto pra 
vermelho, eu não lembro, entendeu? Mas assim, as características da 
moto, inclusive a placa são as mesmas, então assim eu gostaria que 
você me explicasse porque o senhor presenteou sua filha, ou intermediou 
a venda […] é a mesma que foi captada nas filmagens) se é a mesma 
moto? Eu tenho a absoluta certeza que não é a mesma moto, até porque 
eu vi as f ilmagens também doutor; […] (ok; então o senhor contesta o 
laudo pericial?) [conf irmou gesticulando a cabeça] exatamente; […] (Ah, 
uma outra pergunta, segundo o Delegado de Polícia, ele sugeriu pro 
senhor, pro senhor desbloquear o celular na ocasião o senhor se negou 
desbloquear o celular, por que o senhor se negou a desbloquear o 
celular?) porque na hora que ele pediu pra desbloquear o celular aqui no 
presídio o meu doutor não havia chegado e depois que o meu doutor 
chegou ele não pediu mais pra mim desbloquear, único motivo pra eu 
não desbloquear foi ele ter […] e meu advogado não ter chegado, aí eu 
não desbloqueie pra ele; (ok; Ronair, hoje você desbloquearia seu 
celular?) hoje não porque já passou um tempo, eu já to preso (ué 
mas o celular tá bloqueado) mas eles já não fez a perícia? (não, não 
fez a perícia porque o senhor não desbloqueou o celular uai) não, não foi 
eu que não deixei doutor, ele queria me interrogar sem a presença do 
meu advogado, ou eu não tenho direito ao meu advogado? (não, sim, eu 
não to questionando isso, o senhor tem direito ao advogado; eu gostaria 
do seguinte: hoje o senhor desbloquearia o celular?) as vezes sim 
(depende do que? O senhor falou as vezes) não sei, não tem o porque 
sim ou não; eu achei isso uma falta de respeito dele querer me interrogar 
sem a presença do meu advogado; […] depois que o doutor Hudson 
chegou ele falou “tá encerrado; doutor o senhor tem alguma coisa a 
questionar?” doutor Hudson falou “não, tá tudo certo” (Ronair eu vou 
repetir a pergunta, o senhor hoje debloquearia o celular?) às vezes 



sim; (o senhor não respondeu) sim; (desbloquearia?) [doutor 
Hudson questionou o motivo das perguntas e da conduta] (Ronair, 
então pela última vez, hoje o senhor debloquearia o celular?) doutor, 
igual o meu doutor tá dizendo, eu não sou obrigado a abrir mai as 
vezes não sei. […] (sic) (Interrogatório judicial do acusado Ronair 
Barboza Teixeira – ff. 403/405, mídia à f. 406 – g.n.) 

  

Ressalta-se, ainda, que, pelas investigações, restou verificado 
que Ronair, após a ocorrência do ilícito, teria passado a ostentar bens 
incompatíveis com sua renda, o que, apesar de tentar se justificar em 
sede de instrução, deixou de apresentar provas irrefutáveis da origem 
lícita daqueles. 
Consigna-se, também, que, pelos dados extraídos da quebra de sigilo 
telefônico, causa estranheza que Ronair, que mantinha contatos 
frequentes, recebera um telefonema às 20h06min29s, do dia 10 de junho 
de 2020, no entanto, apenas tornou à atividade no dia seguinte, às 
09h22min23s (vide f. 407 dos autos da quebra de sigilo em apenso). 

Dessa forma, extrai-se dos depoimentos das testemunhas, bem como dos 
próprios relatos do referido réu e das demais provas erigidas aos autos, a 
existência de elementos capazes de sugerir que o denunciado teria praticado o 
delito que lhe é imputado na peça de ingresso. 

Destarte, constatada a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, 
não restando evidenciada, de forma inequívoca, na fase instrutória do processo, 
qualquer das hipóteses previstas no artigo 415, do CPP, a pronúncia é a medida 
de rigor, uma vez que a controvérsia acerca do ponto deverá ser solucionada pelo 
Tribunal do Júri. 
  

B.2) FRANCISCO TOMAZ DE OLIVEIRA FILHO 

Também em relação ao denunciado Francisco Tomaz de Oliveira 
Filho a prova da materialidade e os indícios de autoria se mostraram 
suficientes. 
A testemunha e genitor da vítima, José Xavier, foi ouvida nas duas fases 
da persecução penal. Perante a Autoridade Policial, afirmou que seu filho 
estava preocupado e com medo nos dias que antecederam sua 
morte, frisando que, três dias antes do ocorrido, a vítima havia gravado 



um vídeo criticando e xingando o acusado Francisco Tomaz, tendo a 
testemunha orientado o ofendido a não realizar a postagem do referido 
vídeo. Confira-se: 

[…] Que, o depoente tem a esclarecer que nos dias que antecederam a 
morte de Leandro, este se mostrava muito preocupado e cauteloso, 
inclusive por diversas vezes disse para o depoente que não f icasse em 
via pública, pedindo que sempre f icasse dentro de sua residência, pois 
alguém poderia lhe fazer algum mal; Que, o depoente af irma que 
perguntou para Leandro o que estava acontecendo, mas Leandro disse 
que não iria lhe causar mais preocupação, pois o depoente seria uma 
pessoa muito doente; Que, o depoente af irma que Leandro disse que nos 
últimos dias que estava recebendo muitas ameaças, mas não quis dizer 
de quem e de que forma estava recebendo; Que, o depoente af irma que, 
uns dois meses antes da morte, Leandro lhe disse que teria recebido 
uma proposta, do meio político, para fazer um “serviço”, mas Leandro lhe 
disse que nunca iria fazer, pois seria f ilho de homem e sempre foi 
honesto e trabalhador; Que, o depoente então perguntou Leandro no que 
consistia essa proposta, se seria drogas ou matar alguém, no que 
Leandro desconversou e não lhe disse; Que, o depoente af irma que três 
dias antes de ser assassinado, Leandro gravou um vídeo num local 
denominado Lado do bairro Novo Tempo I, onde criticou e xingou 
veementemente o Presidente da Câmera Francisco Tomas de Oliveira 
Filho, vulgo Chiquinho; Que, o depoente af irma que logo após gravar o 
vídeo, seu f ilho Leandro passou em sua casa, que f ica próximo ao local, 
no que Leandro lhe mostrou o vídeo, momento em que o depoente disse 
a Leandro para que não publicasse aquele vídeo, pois seria muito 
perigoso aquelas críticas e xingamentos, tanto para Leandro, quanto para 
sua esposa Jaqueline; Que, o depoente af irma que apesar dos 
conselhos, seu f ilho Leandro publicou o vídeo que havia gravado; Que, 
após três dias da publicação do vídeo, seu filho foi assassinado em 
frente ao seu estabelecimento comercial denominado Mototaxi 
Express; Que, o depoente afirma que seu filho Leandro estava muito 
próximo do Vereador Renato Moura, inclusive teria dito ao seu filho 
Leandro que, caso Leandro não fosse eleito, Renato Moura lhe daria 
um cargo na Câmara Municipal de Ituiutaba; Que, o depoente af irma 
que no dia que seu f ilho foi morto, no período da manhã, Leandro lhe 
disse que estaria com muito medo de f icar no mototaxi, bem como no 
momento de chegar em sua casa, ocasião em que o depoente disse a 
Leandro se quisesse poderia dormir em sua residência, entretanto antes 
de chamar a hora de dormir seu f ilho foi assassinado; Que, o depoente 
af irma que no dia 09/06/2020, seu f ilho Leandro arrumou uma “correria” 
para instalar câmeras de vídeo-monitoramento em seu estabelecimento 
comercial, inclusive pegou folhas de cheque emprestado com um amigo 
para pagar pelo serviço; […] (sic) (Depoimento da testemunha José 
Xavier na DEPOL – ff. 73/75 – g.n.) 

  

Em Juízo, a testemunha, ouvida como informante, asseverou que o 
ofendido Leandro havia lhe afiançado que, certa vez, encontrava-se 
no Mototáxi Express, de sua propriedade, quando lá chegaram dez 



pessoas da prefeitura e fizeram-lhe uma proposta de trabalho. 
Seguidamente, diz que a amásia da vítima, Jaqueline Maria de Souza, 
declarou-lhe que tais pessoas seriam “Zebrão”, “Gabriela Cesquim” e o 
esposo desta. 

Posteriormente, ao ser inquirido por este magistrado, a testemunha José 
Xavier informou que seu filho já lhe havia dito que, caso ele morresse, 
seria a mando do chefe, “Chiquinho”, ora denunciado. Confira-se trechos 
de seu depoimento: 

[…] da primeira vez eu expliquei pro escrivão que ele me contou, o 
Leandro, que tava um dia no mototáxi, ele e a muié dele, e aí chegou 
dez lá; dez pessoas chegou lá, aí queria conversar com ele, e veio 
conversar com ele e queria que ele fizesse um serviço, pessoal da 
prefeitura, que ele fizesse um serviço; aí eu perguntei pra ele, tá aí 
pro senhor, eu perguntei pra ele ‘meu fi é pra matar alguém, é pra 
vender droga? O que e que tá acontecendo?’, ‘O pai, ele falou não 
vou falar pro senhor, um dia eu falo pro senhor, sim, um dia eu falo 
pro senhor; ‘tudo bem’; ‘o senhor tem problema no coração, o 
senhor tem diabetes, o senhor pode passar mal, um dia eu conto 
pro senhor;’ foi até que chegou o dia que assassinaram ele e ele não 
me contou essa história, e eu falei isso aí que tô falando pro senhor, pro 
delegado; falei pra ele ‘doutor, vou falar uma coisa pro senhor, tem mais 
coisa nesse trem aí, sabe, […] Jaqueline Maria de Souza, a mulher do 
Leandro, ela sabia de tudo e tá se negando, poque ela disse pra mim 
que ela se assustava quando ele falava sabe? O senhor investiga ela’; aí 
no outro dia que aí eu f icava no mototáxi, de vez em quando eu ia pra lá 
assim três vez por semana, nesse dia eu não fui, no outro dia eu fui pro 
mototáxi e ela foi lá na delegacia, que ele mandou chamar ela; aí ela 
chegou lá no mototáxi e falou ‘ai agora acabou tudo, agora até eu vou 
morrer, agora vai dar problema que eu entreguei o pessoal, que eu falei 
não sei o que, blá blá blá blá blá blá’, ela chegou assim, você entendeu? 
E citou os nome tudim, ela conta que ela citou, ela, que eu não tava 
junto, ela chegou falando que citou; (do pessoal é dessas dez pessoas 
que foram procurar o Leandro lá no mototáxi?) ela conta que foi 
procurar o Leandro lá no mototáxi, eu vou explicar direitinho, eu 
vou me rescordando; era pra assassinar Renato Moura, mas aí 
quando ele veio morrer, deve ter uns dois anos, dois anos, dois 
anos e pouco que tenha acontecido isso, pra ele assassinar o 
Renato Moura, dava quarenta mil, dava revólve e pagava o 
advogado pra ele não ir preso; aí ele pegou e falou pra essas 
pessoas, pros dez, ‘oh, deixa eu falar procêis, eu e mais o Renato 
Moura foi criado junto’; ‘ah mas cê teve os desentendimento com o 
Renato Moura’, pro caso que o Renato Moura deu pra ele e pro irmão 
dele que trabalha no mototáxi e pois, acho que foi cinco ou foi seis, não 
me lembro direitinho, motoqueiro dele pra levar pro mototáxi, aí ele 
achou ruim aquilo lá, acabou desentendendo mais o Renato Moura, que 
deu prejuízo a ele e mais não sei o que, o Renato Moura foi e pagou em 
camisa do mototáxi, o uniforme; […] ele pegou e falou assim ‘oh, eu e 
o Renato Moura foi criado junto jogando bola na rua, meu pai 
compro as bola numero um pra nóis brincar na rua, eu não tenho 
coragem de fazer isso’; ‘então cê não quer, cê não faz’, ‘não’, e aí 
foram embora os dez; umas eu sei mais ou menos quem é, o nome 



de mais ou menos, que tava junto, uns dois ou três eu sei, cê 
entendeu? Aí foram embora, aí depois ligou pra ele de novo no 
outro dia, aí falou ‘não, eu não faço isso aí, eu não quero’; aí fez 
outra ligação e cabou; e aí começou a seguir ele, aí que tinha mais 
coisa pra ele; […] (ela contou quem foram as pessoas que foram 
lá?) oh, ela falou que foi um tal de Zebrão, motorista de caminhão 
que tava junto; ela falou quer ver, eu não me lembro; aquela mulher 
que faz programa na televisão, esqueço o nome dela, Gabriela 
Cesquim, e o marido dela tava também nos dias que foi fazer a 
oferta pra ele, isso ela contou; […] ou outro eu não me lembro o 
nome; […] (essa história do Renato Moura aconteceu dois anos antes?) 
dois anos antes do crime; teve dois telefonema que dizia assim ‘Leandro, 
ocê não quer?’; […] quem me contou depois que ele faleceu foi a 
Jaqueline Maria de Souza; […]. (o senhor mesmo não chegou a 
mencionar esse nome de Renato Moura pro delegado? O senhor disse 
pra ela falar?) foi; […] eu só falei pro delegado assim ‘oh doutor, meu 
f ilho me contou, oh, me contou que chegou dez pessoas da prefeitura lá 
no mototáxi, mas não falou quem, e fez essa proposta pra ele, quarenta 
mil reais pra ele matar o Renato Moura e dava o revólver pra ele e 
garantia que ele não ia pra cadeia, que ele pagava o advogado;” 
[…] depois que ele faleceu eu cheguei na mulher dele e falei assim 
‘doutor essa história assim, assim e assim;’ […] (o senhor mencionou 
que o filho do senhor fazia muita live não foi isso que o senhor 
falou?) isso; […] (aí pouco antes do acontecido eles chegaram a fazer 
uma live, uma transmissão, lá no bairro Novo Tempo?) teve; […] (nessa 
live ele falava mal de algum político da cidade? […]) a pessoa que 
ele pegava no pé chama Francisco e tá na minha 
frente; […] chamou ele de vagabundo, você tá pego aqui; que nessa 
história que eu contei e foram lá, a mulher falou que foi ele que 
mandou; […] nessa história que eu falei dos dez da prefeitura que 
foi lá, a Jaqueline Maria de Souza citou que eles falaram lá que 
vieram aqui mandado pelo Chiquinho pra combinar com vocês; o 
Leandrinho falava assim na live ‘se eu ganhar mais o Renato Moura 
vai ficar só meia dúzia’, porque são dezessete, sai onze e fica seis, 
você entendeu?; […] (o senhor acredita que o Renato Moura tá 
envolvido no assassinato do seu filho?) quanto mais demora mais eu vou 
lembrando; deixa eu explicar pro senhor direitinho, um dia ele tava 
sentado lá num banco da minha casa, eu falei ‘meu filho, por que 
que você quer ser candidato a pré vereador? Você não ganha, nóis 
é pobre, é fi de pobre, não ganha’; ‘Não pai, não é só ganhar não, eu 
tenho um negócio com o Renato Moura, Renato Moura é o seguinte, 
ele vai ser candidato a prefeito, ele ganhando a prefeito eu tenho 
um cargo na prefeitura de doze mil reais’; falei ‘rapaz cê vai nessa 
onda aí que cê morre e o Renato Moura fica vivo’; uai foi o que 
aconteceu, ele morreu; […] (o senhor sabe quem intermediou pra 
que essas pessoas fossem até o seu filho pra mandar matar o 
Renato Moura? Você sabe se o Chiquinho tem alguma relação com 
isso?) foi falado; a mulher do Leandro, eu perguntei pra ela ‘mas 
quem foi que mandou?’, ela falou ‘o Chiquinho’; […] (pelo que eu 
entendi o Chiquinho vereador intermediou isso, ele sabia disso?) ele 
sabia disso, assim conta a Jaqueline Maria de Souza; […] (o senhor 
acredita que o Renato Moura tá envolvido nesse crime que assassinou o 
seu filho?) uai doutor, tudo indica que ele tem culpa nisso aí também né? 
Que ele tá envolvido; […] ele incentivava meu f ilho a falar dos outros, 
f icar xingando; […] por comentário, conversa dos outros não tenho 
certeza, que o Renato Moura tava pagando quinhentos reais pra ele 



fazer isso aí; […]. mas que ele tava incentivando ele pra fazer isso aí; 
[…] (o seu filho, antes de postar o vídeo, chegou a mostrar pro senhor o 
vídeo; […] aí o senhor falou assim que aconselhou ele a não postar? […] 
Por que que o senhor aconselhou ele a não postar?) […] uai porque eu 
acho que ele como cidadão […] a gente não pode tá falando das 
pessoas de qualquer jeito, eu não achei certo aquilo, aí eu regulei 
ele; […] (o seu filho falou pro senhor que tava muito preocupado com a 
segurança dele; […] ele disse pro senhor com quem ele estava 
preocupado? […] ele chegou a dizer o nome de uma pessoa que estaria 
ameaçando ele? […]) olha, tem uma mulher, eu não lembro o nome dela, 
ele disse pra mim que ela parou ele na rua e começou a discutir com 
ele e tal e coisa, eu esqueci como que ela chama, ela pegou e 
falou ‘você vai morrer, tem um presidiário na cadeia, o dia que ele sair, 
ele vai te matar, já tá encomendado a sua morte;’ esse ele me 
contou; […] (o senhor consegue me dizer com quem ele tava 
preocupado?) Com quem ele tava preocupado? Ele preocupava com 
as pessoas da prefeitura; (a preocupação dele era as pessoas da 
prefeitura?) da prefeitura; (isso tava bem claro nas falas dele?) bem 
claro; ‘quem vai mandar me matar pai é o chefe’; ele falava o chefe; 
eu falava pra ele ‘mas quem é esse chefe?’, ‘o Chiquinho, ele é o 
chefe’, era assim; isso aí ele falou pra mim não foi uma vez, nem 
duas nem três; (então ele disse expressamente que era o 
Chiquinho?) o Chiquinho; […] (sic) (Depoimento da testemunha José 
Xavier em Juízo – ff. 403/405, mídia à f. 406 – g.n. 

  

Nesse mesmo sentido, conforme visto em linhas anteriores, 
especificamente no item “B.1”, a informante Jaqueline Maria de Souza, 
companheira do ofendido, afirmou que, no dia 07/06/2020, Leandro havia 
gravado um vídeo e postado na rede social Facebook, no qual ele tecia 
várias críticas em detrimento do corréu Francisco Tomaz, tendo, 
inclusive, exibido imagens dos denunciados Francisco e Ronair. 
Em resposta às indagações da Defesa de Francisco, Jaqueline afirmou 
que o ofendido também tinha outros desentendimentos com 
políticos. Veja-se: 

[…] (A senhora narrou aqui pra nós que as câmeras foram colocadas no 
dia do homicídio, é isso?) Isso, aham; (E há quanto tempo o Leandro e a 
senhora tavam querendo colocar as câmeras no local?) O Leandro falou 
desse negócio de colocar câmera, ele falava sempre que queria colocar, 
mas eu não tenho assim especif icamente quanto tempo que ele falava 
isso não, porque ele sempre falava pra mim que queria ter uma central 
com câmeras pra vigiar os motoqueiros, que era uma segurança pra nós, 
só que ele comentou isso uma vez e agora recentemente, antes de 
acontecer o fato ele, no mês anterior, ele já tava desesperado pra 
colocar essas câmeras; (Então há um mês antes do homicídio ele 
tava desesperado pra colocar as câmeras?) Sim, ele queria colocar 
de toda maneira essas câmeras, só que eu ficava perguntando pra 
ele e ele falava que era por segurança; (Esse vídeo que a senhora 
gravou a senhora sabe se foi muito antes, a gente tem as datas aqui, 
mas a senhora sabe se foi muito antes […], quanto tempo antes do 



homicídio?) Eu acho que foi uns três, quatro dias antes, depois que ele 
postou o vídeo que aconteceu; (Então o Leandro já tava desesperado pra 
pôr as câmeras mesmo antes de gravar o vídeo?) Sim; […]; (Ele fazia 
outras lives em face de outras pessoas políticas no município? Prefeito, 
vice-prefeito, vereadores? Era uma crítica generalizada ou ele só atingia 
o Chiquinho?) Não, ele falava o nome de outras pessoas também, de 
outros políticos; (Ele agredia outros políticos também?) Ele falava, ele 
cobrava muito, aham; […] (Sim, mas queria que a senhora me 
respondesse. Ele tinha outros desentendimentos com políticos 
durante o ano, igual ela narrou pra autoridade policial?) Aham, 
tinha. Ele sempre fazia live falando de política; (E isso chegou a ter 
alguma briga com alguém, algum tipo de discussão, algum tipo de briga, 
algum tipo de, que levasse ele há 1 mês antes do crime estar 
desesperado a colocar as câmeras lá?) Não, não; […] (No primeiro 
depoimento da senhora, além de falar o nome do Lucas, além de falar do 
Gilvan, além de narrar o que aconteceu e a senhora narrou aqui pra nós 
a questão do Honda, do carro né […], por quê que a senhora não falou 
desse carro cinza da primeira vez?) Porque eu não lembrei; (O fato 
que chamou a atenção da senhora, três vezes teria passado lá, teria 
chamado a atenção da senhora, a senhora lembra a cor do carro […], e 
no dia a senhora não achou importante falar isso pra polícia?) Eu não 
lembrei desse detalhe; (Do primeiro depoimento pro segundo a senhora 
não falou do veículo, é isso? A senhora lembrou no segundo?) Sim, eu 
lembrei no segundo, até a cena do pronto socorro, eu recebendo a 
notícia que ele tinha falecido eu lembrei esses dias também, eu não tinha 
essa cena na minha cabeça, eu entrei em choque esses dias e tem muita 
coisa que tá vindo aos poucos na minha cabeça; ([…] essa autoridade 
policial que ouviu a senhora pela segunda vez […]; Ele chegou a falar, 
além do vereador, falar do Ronair também? Que a senhora chamou de 
rapaz moreno, que é o Cateto, mais conhecido como Cateto?) Aham; (O 
que ele falou? A senhora lembra?) Não, que tinha apreendido ele, que 
tinha prendido ele, que ele tinha sido preso; […] (sic) (Depoimento da 
testemunha Jaqueline Maria de Souza, ouvida como informante em Juízo 
– f. 402, mídia à f. 406 – g.n.) 

Vê-se, também, que a testemunha Nélio Miranda, investigador 
da Polícia Civil que participou das investigações, atestou que, durante a 
análise do aparelho celular de propriedade do acusado Francisco, não 
foram encontradas conversas entre os réus, trocadas nos dias dos fatos, 
mesmo sendo notório na cidade que ambos eram suspeitos pelo crime 
em comento. 

Observa-se que o investigador também registrou que Francisco teria 
apagado dados de um sistema de seu celular que registra a localização 
do aparelho, bem como deletado todas as conversas que havia mantido, 
antes do dia 14/06/2020, com o acusado Ronair. Senão, vejamos: 

[…] (Sobre o relatório aqui dos celulares dos investigados, do Francisco, 
do Ronair. Quais foram os trechos lá das conversas que chamaram a 
atenção do senhor?) Doutora, eu não vou me recordar com exatidão 
quais foram os trechos, eu sei que teve uma conversa entre o senhor 
Francisco e a esposa dele, que eu não me recordo o nome dela 



agora, informando que tinha que realizar um pagamento para o 
cateto. E com relação às análises dos celulares, na época dos fatos, eles 
suprimiram, deletaram né todas as, o celular tem um sistema que registra 
todos os lugares que você vai, entendeu? Um GPS interno que registra 
tudo onde você vai, só que esses dados são facilmente apagados, então 
foram apagados todos os dados em um período específ ico que 
compreendia a data do crime; (E isso no celular dos dois 
investigados?) De ambos os investigados, isso; (Nos dois esse 
apagamento, vamos dizer assim né, nos dois compreendia o período do 
crime?) Isso, não me recordo a data exata dos dois, mas era o seguinte, 
possuía um registro antes do crime, no período do crime havia sido 
excluído esses registros e posterior ao crime continuava os 
registros; (Entendi. Sobre as conversas mantidas entre Ronair e o 
Chiquinho né, o Francisco, o senhor sabe dizer se no celular do 
Francisco, se essas conversas chegaram a ser excluídas?) Doutora, 
o celular do Francisco ele teve um período, não me recordo também 
qual era o período exato, devo ter colocado na minha comunicação, 
em que foi excluídas as conversas, não anterior, vamos colocar um 
exemplo aqui. Se não me engano era 10 de julho, então de um 
determinado tempo pra cá, as conversas com o cateto foram 
excluídas. Então, por exemplo, só tinha conversa posterior a data do 
fato; (Na análise das conversas o senhor se recorda de ter 
visualizado um diálogo do senhor Francisco com um advogado, o 
senhor Leonardo Alteff, pedindo que esse advogado auxiliasse o 
Ronair que acabava de ser preso por uma questão da arma de 
crime?) Isso. O Francisco entrou em contato com o dr. Leonardo 
solicitando, se não me engano, que ele fosse à delegacia, porque o 
cateto acabava de ser preso de posse de arma de fogo; (E essa 
conversa foi minutos após a prisão?) Minutos após a prisão, eu acho que 
foi até transcrito a conversa entre eles; […] (O crime tava sendo bastante 
comentado na cidade na época não tava?) Tava sim, foi um crime de 
bastante repercussão. Com relação às conversas diretamente 
relacionadas ao crime, no celular do Francisco não teve nenhuma, não foi 
localizado nenhum conteúdo relacionado ao crime, ao fato. E o celular do 
cateto era bloqueado, então não conseguimos extrair essas 
informações; (Então mesmo o crime sendo de muita repercussão, 
muito comentado no boca a boca da cidade, mesmo vocês olhando 
todas as conversas no celular do Francisco, não tinha nenhuma 
conversa no celular dele que falasse do crime?) Não senhora, nada 
relacionada ao fato; […] (sic) (Depoimento da testemunha Nélio Miranda 
em Juízo – f. 402, mídia à f. 406 – g.n.) 

  

Ainda, a testemunha Roberta afirmou que Ronair era apenas segurança da 
Prefeitura Municipal de Ituiutaba, motivo pelo qual não tinha amizade próxima com 
o codenunciado, o que reforça a contradição de ter o 
acusado Francisco emprestado vultosa quantia em dinheiro ao 
acusado Ronair. Vejamos: 

[…] (Como é que era o relacionamento entre o Chiquinho vereador com o 
Ronair? Ele exercia a função de vigia, de segurança do vereador? Como 



que era isso?) Não, o cateto era segurança da câmara; (E por exemplo, o 
presidente da câmara, ele acompanhava o presidente da câmara em 
eventos, em participações, reuniões ou não?) Não, ele era segurança 
da câmara, ele não tinha vínculo de segurança do presidente da 
câmara; (Então ele não era segurança do vereador?) Não; (Ele 
apenas fazia a vigilância da câmara?) Da câmara; (O Ronair tem um 
Honda Civic?) Tem; […] (Qual a cor desse Honda Civic, você sabe me 
dizer?) Ele é um prata, chumbo; (É uma cor escura?) Não, não é escura, 
é um prata; […] (A senhora disse que era contrato perante a prefeitura e 
carteira assinada na câmara de vereadores, não é isso?) Se eu não tiver 
muito enganada, é isso; (A senhora sabe quem assinou a carteira de 
trabalho dele?) Não, essa informação eu não tenho. Assim, ele falou pra 
mim na época que ele ia ter a carteira assinada, mas ele não falou “olha”, 
é a prefeitura né? […] (Segundo consta aqui dos autos, quem assinou a 
carteira dele foi uma empresa, uma empresa denominada Criativa Mídia 
e serviços. A senhora tem conhecimento disso?) Não, mas deve ser uma 
terceirizada né, não sei; (E qual seria o interesse dessa empresa 
terceirizada contratar um vigilante pra câmara?) Pra segurança; (A 
senhora chegou a questionar o seu marido do por que uma empresa 
terceirizada efetuaria o contrato de um vigia de uma câmara, por 
exemplo?) Eu nunca cheguei a questionar isso, até mesmo porque 
eu não sabia, mas eu imagino que seja pelo motivo de todos os 
lugares que tem seguranças, geralmente as empresas terceirizam 
esses serviços, assim como bancos, até mesmo aqui no 
fórum; (Consta aqui nos autos que essa empresa Criativa venceu 
procedimentos licitatórios na câmara de vereadores.) Aí eu não sei; 
[…] (E o seu marido foi contratado justamente por essa empresa que 
venceu a licitação, você sabe o por que disso?) Não; (Seu marido entrou 
na câmara dos vereadores com o Chiquinho na presidência da 
câmara?) Imagino que sim; […] (sic) (Depoimento da testemunha Roberta 
Lorraine Guimarães Andrade em Juízo – ff. 403/405, mídia à f. 406 – g.n.) 

  

Nesse sentido, conforme declinado no derradeiro item “B.1”, a testemunha Carlos 
Fernandes, Delegado de Polícia Civil responsável pela condução das 
investigações, foi ouvido em Juízo e consignou que, na ocasião da prisão do 
acusado Ronair, o denunciado Francisco Tomaz ficou preocupado, procurou um 
advogado para acompanhar aquele na Delegacia e deslocou-se até o 
local. Robora, também, que a vítima havia gravado um vídeo dias antes da 
ocorrência, desfazendo fortemente a imagem do acusado Francisco Tomaz, o 
qual seria conhecido nesta urbe por ter “o pavio curto”. Confira-se: 

[…] (Dr. Carlos, é normal alterar alinha de investigação, numa 
investigação de um crime né, a dotando todas as diligências, é normal 
que se cogite várias linhas que vai surgindo e depois se apegue a uma 
determinada linha?) Doutora eu sempre falo, eu sou apaixonado pela 
investigação de homicídios, então tudo que vier a tona pra gente a gente 
vai analisar né, talvez uma a gente corre paralelo, alguma a gente dedica 
tão somente a ela por conta das evidências, das informações colhidas... 
várias vezes crimes são direcionados para outro sentido; a gente também 



não pode se ater muitas das vezes ao que vem expresso constante nos 
REDS, isso pode desviar muito as investigações, então essa primeira 
oportunidade o que ganhou força foi a Jaqueline ter dito a questão da 
feição, da aparência f ísica e de já ter acontecido um interveio entre o 
Leandro e o Gilvan, o que levou a gente representar então a gente olhou 
todas essas situações aí, todas as linhas de investigações, mas chegou 
num momento que tudo direcionava para a questão envolvendo a 
motivação política né, a gente já tinha recebido denúncias, inclusive 
181 falando que quem havia ser o mandante do crime seria o senhor 
Francisco Tomaz e que o senhor Ronair havia participado né o que 
definitivamente nos levou a esses sentido foi a apreensão da arma 
de fogo; eu me recordo que eu estava aqui na Delegacia pela manhã, 
um funcionário chegou aqui e me disse “olha, apreenderam uma 
arma com o Kateto e seria a arma do homicídio, o senhor Francisco 
Tomaz está na Delegacia, está um pouco transtornado” eu não fui lá 
naquele primeiro momento, ele não me procurou também aqui na 
Delegacia foi feito; […] ele veio pra Delegacia né por conta da prisão do 
seu Ronair, ele não me procurou, eu como na função de Delegado 
Regional não esteve na minha sala e me relataram que ele estava um 
pouco nervoso com aquela situação, e logo depois disso muitas pessoas 
me procuraram e começou a falar “olha, é a arma, pode ser a arma 
utilizada no crime, pode ser a arma utilizada no crime” e a partir de 
então a agente buscou questões logísticas pra gente fazer a 
microcomparação balística, que infelizmente não é um exame assim 
tão fácil de ser feito porque por conta das análises e a nossa Polícia 
Civil não tem toda essa disponibilidade de estar nos prestando esse 
auxílio, tentamos num primeiro momento em Belo Horizonte e 
conseguimos ali em Uberlândia, depois de falar com o Junqueira lá 
por diversas vezes, fazer esse exame de microcomparação ali na 
cidade de Uberlândia; (dai apreendida essa arma foi possível fazer a 
microcomparação com os projéteis retirados do corpo e angariados lá no 
local, correto?) perfeitamente, foi feita a apreensão daquela arma, foi feito 
o laudo pericial da ef iciência daquela arma, ai a partir dessa arma a gente 
apreendeu, trouxe essa arma pra esse inquérito policial, foi retirado um 
projétil do corpo do Leandro passível de ser analisado, la no local se não 
me engano foi recolhido 2 (dois) projéteis mais 1 (um) f ragmento e 1 (um) 
deles estava em perfeitas condições para se realizar a microcomparação 
balística, e o que se fez […]. (o Francisco chegou a ir pessoalmente na 
Delegacia esse dia né?!) ele veio na Delegacia sim, ele veio à 
Delegacia; (nessa situação, pelo que eu vi aqui, foi arbitrada uma fiança 
de R$20.000,00 (vinte mil reais) né, o senhor sabe como é que foi pago?) 
R$20.000,00 (vinte mil reais) foi na ocasião da prisão do Francisco, na 
ocasião de busca e apreensão; do senhor Ronair foi R$5.000,00 (cinco 
mil reais) a f iança que também; […] (Ok. O senhor relatou que o Ronair 
chegou a trabalhar junto com o Chiquinho né, que eles tinham uma 
relação bem próxima, mas eu quero saber dos motivos do crime, na 
convicção da polícia a motivação foi política e teria como ápice a questão 
do vídeo postados pelo Leandro enquadrando Chiquinho, criticando, seria 
isso?) é, o Leandro morreu, como se diz não é só porque a pessoa morre 
que é de boa não, o Leandro era um cara muito complicado, ele já trocou 
soco na rua com pessoas, ele usava as redes social, os aplicativos, pra 
criticar diversas pessoas, acredito que até pra se benef iciar, pressionar 
alguém para conseguir algum benef ício, tava sempre falando a cerca 
de dado vereador né, se a gente olhar até hoje a rede social dele a 



gente vai ver um monte de vídeo lá que ele postava e por último ele 
vinha gravando denegrindo muito a imagem do seu Francisco 
Tomaz certo? O seu Francisco Tomaz como a gente sabe ele é uma 
pessoa de pavio curto, inclusive em duas ocasião ele sacou arma de 
fogo e direcionou a advogados aqui da cidade que não quiseram 
registar boletins de ocorrência, certo? Então ele é um cara de pavio 
curto, ele é um cara né, então o senhor …, a gente acredita que a 
motivação do crime tenha sido um vídeo que tenha sido gravado no dia 
07 (sete) de junho onde ele por volta de 11 (onze)/meio dia vai até o 
denominado Lago Seco ali no Novo Tempo 2 grava um vídeo bastante 
extenso né e esse vídeo foi pra contestar um vídeo do seu Francisco 
Tomaz foi gravar no local, falando que havia feito uma roçada no local, e 
nessa ocasião desse vídeo aparece inclusive o senhor Ronair, no vídeo 
lá junto com o senhor Francisco, o senhor Francisco “mandamos roçar 
aqui o Lago, já tá tudo limpo” como se o papel de vereador fosse 
coordenar roçadas e limpezas de via pública né, então o senhor Ronair 
aparece no vídeo lá; e nesse dia ele grava esse vídeo, ele grava mais ou 
menos, se eu não me engano, uns 26 (vinte e seis) minutos de vídeo, 
tivemos uma dif iculdade tremenda pra tá transcrevendo isso e ele faz 
duras críticas não ao Presidente da Câmara, ao seu Francisco Tomaz 
como pessoa né, fala da vida anterior dele, faz várias criticas e nesse 
momento a gente acredita que ele já tinha sido ameaçado já por conta 
dessas postagens, desses vídeos levados a redes sociais, porque ele vai 
até o pai dele e fala que havia gravado e ele iria publicar esse vídeo e o 
pai dele fala pra ele não publicar, que aquilo seria perigoso pra ele, o 
senhor Leandro dias antes de morrer mandou instalar as câmeras no 
mototáxi, ele não chegava na casa dele sem dar 2 (duas) voltas no 
quarteirão, ele não queria que a mulher dele f icasse no mototáxi, ele não 
estava f icando no mototáxi no período noturno, então ele estava 
extremamente com receio de ser morto, a gente acredita que ele vinha 
sofrendo ameaças seja elas pessoais ou outros meios que a gente não 
conseguiu demonstrar né, e ele tinha certeza que ele estava em perigo 
porquê se não ele não teria tomado essas medidas; então logo depois 
desse dia 07 (sete) aí que gravou esse vídeo aí, a gente acredita que a 
partir do dia 07 (sete) eles tomaram as providências necessárias e a 
gente não terminou as investigações ainda, que a gente tem que imputar 
ainda quem é o executor do crime, eu tenho certeza que a gente vai fazer 
isso né, e eles contrataram um executor, o senhor Ronair foi responsável 
por agenciar essa pessoa e comparecer ao local a todos os atos, 
olhando, observando o mototáxi e dando o direcionamento para o 
executor do crime, então isso ai foi planejado do dia 07 (sete) até o dia 10 
(dez) né, eles passaram por ali muitas vezes ali, no momento que saiu o 
último motociclista […] e efetuou os disparos. […] (sic) (Depoimento da 
testemunha Carlos Antônio Fernandes em Juízo – ff. 403/405, mídia à f. 
406 – g.n.) 

  

O denunciado Francisco, por sua vez, ao ser interrogado judicialmente, 
admitiu a posse irregular de arma de fogo. Porém, quanto ao homicídio 
da vítima Leandro de Lima Xavier, asseverou não possuir qualquer 
envolvimento com o fato. 



Nota-se que Francisco assinalou, também, que não teve acesso ao 
vídeo gravado pela vítima Leandro, no qual esta criticava fortemente o 
acusado, e consignou que o ofendido não representava nenhum perigo à 
sua candidatura política. 

Ao ser indagado a respeito do corréu Ronair, Francisco registra que 
apenas seriam amigos de trabalho, e não frequentava a residência 
daquele. Demais disso, consignou que Ronair nada lhe mencionou a 
respeito do crime. 

Em seguida, quando fora questionado acerca das mensagens trocadas 
com Ronair, dentre as quais aquelas relativas aos dias anteriores ao 
fatídico e ao próprio dia do crime, que foram apagadas, o 
réu Francisco consignou que seu aparelho celular, um Iphone 11, 
possuía baixa memória, pelo que foi necessária a exclusão de arquivos, 
uma vez que participava de diversos grupos de mensagens. No entanto, 
não soubera justificar a exclusão específica das indigitadas mensagens, 
ou seja, aquelas que manteve com Ronair, notadamente nos dias que 
antecederam ao delito quanto no próprio dia dos fatos. 
Observa-se, pois, trechos do interrogatório do acusado Francisco: 

[…] (entendi; então pelo que eu entendi Francisco, você é confesso 
em relação ao porte e posse da arma, né, a posse […] de não ter o 
registro de algumas delas) isso; (e o porte por estar com essa arma, 
pistola, no seu próprio carro, não é isso?) correto doutor, eu confesso que 
(sem o devido porte) correto; […] (Agora eu quero saber o seguinte: qual 
a sua relação com o Ronair? Ronair é seu segurança particular? Qual o 
grau de profissionalismo entre vocês? até mesmo de amizade) bom 
doutor, […], eu conheço o Ronair há mais de 10 (dez) anos, salvo 
engano, 15 (quinze) anos, enf im, o Ronair é uma pessoa conhecida no 
meio da capoeira, eu estou na política desde de 2012 quando fui eleito no 
meu primeiro mandato, em 2016, quando eu iniciei a minha trajetória de 
releição do meu segundo mandato, o Ronair veio para trabalhar na minha 
campanha política em 2016, o Ronair prestou o serviço dentro da 
campanha, juntamente com os cabos eleitorais e a gente fizemos 
uma amizade, que antes a gente era apenas conhecidos de vista, 
mas depois de 2016 nois começamos a sim ter um vínculo de 
amizade, não do vínculo de amizade de f requentar os mesmos de 
ambientes, de a minha pessoa f requentar a casa do Ronair, eu nunca fui 
a casa do Ronair, o Ronair nunca foi a minha casa, eu nunca participei 
em nenhuma festa, nenhuma comemoração na casa do Ronair ou junto 
com o Ronair; […] (Ô Francisco aqui na denúncia consta que no dia 07 
de junho de 2020 a vítima Leandro de Lima Xavier postou um vídeo na 
rede social dele, Facebook, um vídeo contendo crítica ao senhor. O 
senhor teve conhecimento desse vídeo?) […] eu não tive acesso a esse 
vídeo, eu não, esse vídeo ele não me resvala politicamente, esse 



vídeo não me traz sequelas, consequências pro meu futuro político 
ou pra minha caminhada política; (tendi; então pelo que o senhor tá me 
dizendo, o senhor não teve acesso a esse vídeo e também nenhuma 
pessoa, apesar de conter críticas ao senhor, inclusive parece que ele 
xinga o senhor nesse vídeo, ninguém chegou no senhor e disse “olha, 
fulano postou vídeo tecendo críticas, xingamentos, em relação a sua 
pessoa”, ou seja, o senhor não teve realmente conhecimento desse 
vídeo?) não doutor, com relação esses pontos que Vossa Excelência 
acabou de ponderar agora, com certeza; acaba que chega até o 
conhecimento de nós políticos, mas assim eu não sei falar pro senhor 
quantos minutos tem o vídeo, quem tá no vídeo, enf im eu não tive 
acesso ao vídeo; que pessoas me falaram da publicação do vídeo, 
isso aí eu não vou negar pro senhor porque realmente sim teve 
essas informações; (inclusive, no vídeo, consta aqui em determinado 
momento ele ataca sua imagem junto ao Ronair, o senhor recorda 
disso?) ô doutor, eu posso fazer uma narrativa rapidamente de como foi 
esse processo, de como foi feito esse vídeo da forma que foi, eu poderia 
ter essa oportunidade? […] eu estava no centro da cidade, em f rente a 
agência do Banco Itaú, um rapaz com nome de Julim Pipa me parou e 
pediu que eu intercedesse junto a Secretaria de Obras que tivesse uma 
limpeza no lago da travessia do Novo Tempo 1 pro Novo tempo 2, eu 
imediatamente fui até o local e detectei que realmente estava muito sujo, 
eu fui ate o Secretário de Obra e imediatamente foi feita a limpeza; […] 
eu me desloquei até o lago, eu não me recordo se era num sábado ou se 
era num domingo, eu me recordo que era num f inal de semana, 
chegando ao lago tinha 200 (duzentos), ou mais de 200 (duzentas), 
pessoas ouvindo som, empinando pipa com criança, enf im tinha muita 
gente lá, não era período ainda de pandemia; Logo após de eu chegar 
no lago eu me deparei com o Ronair, ele se encontrava la no lago, o 
vídeo foi feito, o rapaz de agradeceu pelo trabalho que eu fiz e 
posteriormente a vítima Leandro Xavier teria repostado esse vídeo 
com algumas falas que foram trazidas até a mim; […] (quando que o 
senhor descobriu que o Leandro havia sido assassinado?) […] como eu 
não tinha as redes sociais, eu criei, salvo me engano, 2 (dois) ou 3(três) 
grupos de Whatsapp pra que a gente pudesse conversa ou trocar ideias, 
informações, e na oportunidade, depois eu não me lembro quanto tempo, 
sei foi 1 (uma) hora, meia hora, 2 (duas) horas, eu não sei, começou a vir 
as mensagem, já começou logo no Pontal em Foco, publicação, e o 
pessoal printando e mandando, enf im, foi através ai de informações via 
Whatsapp; […] (Francisco, conta aqui também; ah pelo que senhor tá me 
dizendo, o senhor não teve participação nenhuma nesse assassinato?) 
olha doutor eu quero só reiterar aqui minha fala dizendo que o Leandro 
Xavier é uma pessoa que eu não conhecia, eu nunca tive contato, eu 
nunca tive uma ligação, eu nunca troquei uma palavra com o Leandro 
Xavier, eu nunca debati, eu nunca troquei ofensas com ele em rede 
social, até como eu disse pro senhor, eu não tenho rede social, ou seja é 
uma pessoa totalmente inerte à minha trajetória política, eu nunca me 
deparei ou nunca troquei nenhuma ofensa com Leandro Xavier, […] (pois 
é, eu to te perguntando isso devido a esse grau de proximidade que o 
senhor falou que tem com o Ronair; em algum momento o Ronair chegou 
pro senhor e falou “olha, fiz isso”?) não, não (o senhor também não tem 
conhecimento disso pelo que entendi) não tenho conhecimento e nosso 
grau de amizade é estreitamente de trabalho doutor. (ok. Segundo a linha 
de investigação aqui que pautou-se contra o senhor e Ronair, conta que 



foram apagadas mensagens trocadas entre vocês antes do dia 
16/06/2020, o que o senhor tem a me dizer a respeito dessas mensagens 
que foram apagadas? […] contato frequente com o Ronair, de repente o 
senhor apagou as mensagens antes da data do crime) […] bom, como eu 
disse pro senhor nós estávamos caminhando pelo pleito eleitoral, eu 
constitui, salvo engano 2 (dois) ou 3 (três) grupos de Whatsaap que eu 
tinha mais de 600 (seiscentas) pessoas dentro desse grupo de 
Whatsapp, eram pessoas que supostamente iriam me apoiar, e meu 
telefone era um Iphone 11, ele é o sisteme IOS […], quando a memória 
está cheia, salvo engano minha memória era 64 gigas, era uma memória 
muito baixa […] eu não posso dizer pra Vossa Excelência que eu me 
recordo, mas sempre que essas informações são apresentadas no meu 
telefone e eu sempre vou e deleto a minha caixa de spam, de e-mail, ou 
de vídeos maiores, ou aqueles grupos de Whatsapp que a gente, que a 
gente não eu to falando por mim, eu sempre faço a exclusão pra que 
possa haver mais memória no telefone, até porque doutor, eu tenho que 
deixar aqui uma ponderação na minha fala, que hora nenhuma eu tentei 
obstruir a justiça, eu sempre contribui e muito com a elucidação desse 
caso; […] (tá ok; Ô Francisco em relação a essas mensagens que foram 
apagadas do celular do Ronair o senhor sabe me explicar ou teria sido 
uma coincidência?) não, eu não tenho, eu não sei explicar doutor e não 
tenho informações. (Ok; Consta aqui também que um determinado 
momento, que o Ronair foi preso com a arma de fogo, o senhor chegou a 
comparecer até a Delegacia juntamente com advogado e na ocasião lá 
foi arbitrada fiança, segundo informação do Delegado aqui o senhor tava 
bastante transtornado, eu gostaria que o senhor me falasse a respeito 
disso) olha doutor é até assim uma questão de desinformações porque 
foi apresentado um relatório aí contendo informações concernentes ai 
fala ai com a fala do doutor Leonardo, […] eu achava até então que era 
habilitação e no f inal ainda dou uma gargalhada, se eu dou uma 
gargalhada minutos antes do fato e depois eu vou a Delegacia 
transtornado; eu quero deixar uma coisa aqui registrado viu doutor, tanto 
pro senhor, Vossa Excelência, quanto pra doutora Promotora Shymene 
[…] com relação à fala do Delegado, eu estive na sala do doutor Carlos 
eu pedi, com as minhas palavras, que ele abrandasse a f iança do Kateto, 
eu hora nenhuma quero mentir pra Justiça, ele me recebeu na sala dele e 
eu sentei junto com ele e pedi pra que ele abrandasse a f iança do Kateto 
porque ele trabalhava lá conosco, e hora nenhuma, hora nenhuma eu 
sabia que essa arma era a arma do crime, hora nenhuma eu sabia que o 
Kateto tava sendo investigado […] eu liguei pro Leonardo Altef , busquei 
informações, disse a ele que eu não sabia o motivo da prisão, que eu 
deduzi que teria habilitação, porque eu sei que o Kateto não tem 
habilitação então eu deduzi que poderia ser habilitação; […]. (Tendi. O 
senhor também chega, segundo provas que contém aqui nos autos, que 
uma conversa do senhor com sua esposa, que fala de pagamentos a 
serem feitos pro Kateto, gostaria que o senhor me explicasse isso. O 
senhor deve dinheiro pra ele? […] inclusive juros, o senhor chega a falar 
de juros e tudo mais; por que isso?) […] a minha esposa mandou 
mensagem, ah doutor o Kateto foi preso eu notei aqui dia 24 do 06, 33 
(trinta e três) dias depois a minha esposa me mandou mensagem da 
seguinte forma: “mor, hoje tem que depositar o dinheiro do Kateto, 8250 
(oito mil, duzentos e cinquenta)” […] ai ela fala assim na conversa “e já 
pode depositar também aqueles 2600 (dois mil e seiscentos” que era 
pagamento de cartões de crédito, ai eu vou e falo pra ela “o juro do 



Kateto, o principal ele não vai pagar” ou seja, o Kateto 33 (trinta e três) 
dias depois a minha esposa, o dia que aconteceu o fato ela tinha 
R$8.000,00 (oito mil reais) ela me emprestou esse dinheiro, ela não 
conhece Kateto, ele nunca viu Kateto, ela nunca conversou com o Kateto, 
ela me emprestou esse dinheiro, eu passei esse dinheiro pro patrão do 
Kateto e o patrão do Kateto, salvo me engano não sei se foi mais 1.500 
(mil e quinhentos) R$2.000,00 (dois mil) reais e passou pro advogado 
que pagou a f iança e os honorários do advogado; eu tinha um 
compromisso com o Kateto dele me pagar esse dinheiro, ou o juro desse 
dinheiro, com 30 (trinta) dias depois, a minha esposa manda mensagem 
33 (trinta e três) dias depois falando que era pra eu pegar com o Kateto, 
ai ela pega e fala “então pega um cheque com ele” eu falo “ta bom então 
amor”, ela pede pra eu pegar em cheque de garantia, porque ela não 
conhece o Kateto e ela queria um cheque de garantia, porque ela tinha 
emprestado 8.000 (oito mil) pra ele e ela precisava de ter uma segurança, 
ai eu vou e f inalizo a conversa “eu sou o responsável pelo dinheiro, pode 
f icar tranquila” ou seja, a minha esposa me emprestou o dinheiro, eu 
passei pro patrão do Kateto e a responsabilidade de pagar esse dinheiro 
ela é minha doutor e eu vou ser bem sincero com o senhor, até hoje ele 
não pagou o recurso, apenas pagou algumas parcelas de juro; […] 
(Consta aqui que no dia dos fatos, de acordo com a apuração da 
quebra de sigilo, o senhor teve uma intensa quantidade de ligações, 
recebidas e realizadas, segundo o Delegado de Polícia “conforme os 
autos de quebra de sigilo, o investigado Francisco, realizou ligação 
19 horas 27 minutos e 39 segundos e somente veio ter atividade de 
ligações as 22 horas 38 minutos e 35 segundos” né, ou seja, o 
senhor permaneceu um longo período sem utilizar o aparelho celular 
né, o senhor tem alguma explicação pra isso?) não me recordo 
doutor (não recorda; e ele comenta aqui no relatório que houve, no 
dia dos fatos, um grande comentários em grupos de Whatsapp e o 
senhor em nenhum momento fez algum tipo de comentário, isso 
segundo ele causou uma certa estranheza, o senhor pode me 
explicar?) olha doutor até porquê eu não teria legitimidade e eu não 
teria apreço nenhum pra fazer, tecer comentários ou tecer elogios, 
até porque todas as falas feitas por vereadores ela é 
“supostamente” [fez aspas com as mãos] vista de uma forma; 
diferente […] (aqui no dia de hoje houve um relato do senhor Delegado 
de Polícia no sentido que o senhor é uma pessoa de temperamento forte 
e de que o senhor já teve até episódios contra 2 (dois) advogados, salvo 
engano, que o senhor teria puxado a arma pra eles, feito algum tipo de 
ameaça; como o senhor me explica essa situação?) olha doutora eu 
desconheço a inverdade apresentada pelo Delegado; e me chama muita 
atenção eu puxar uma arma pra 2 (dois) advogado e não ter uma 
representação contra mim […] (sic) (Interrogatório judicial do acusado 
Francisco Tomaz de Oliviera Filho – ff. 403/405, mídia à f. 406 – g.n.) 

  

No entanto, em que pese a versão apresentada pelo denunciado Francisco, com 
sua negativa de autoria, extrai-se dos depoimentos das testemunhas, bem como 
dos próprios relatos do referido réu e das demais provas erigidas aos autos a 



existência de elementos capazes de sugerir que o denunciado teria praticado o 
delito que lhe é imputado na prefacial acusatória. 

Afinal, o pai do ofendido declarou em Juízo que seu filho estava recebendo 
ameaças de morte antes do fato e, inclusive, afirmou que caso fosse morto, o 
mandante seria o acusado Francisco. 

Reforçando, a arma utilizada no crime foi localizada na posse do corréu Ronair, o 
qual auxiliava na campanha eleitoral de Francisco, de quem, inclusive, teria 
pego grande quantia em dinheiro para efetuar o pagamento de advogado 
e da fiança arbitrada em outro feito, quando fora preso em flagrante por porte 
irregular de arma de fogo, o que restou registrado no item antecedente. 

Não bastasse, é digno de nota que, conforme frisado pelo Ministério Público, em 
sede de alegações finais, “ficou comprovado por perícia técnica realizada em 
Uberlândia/MG que, o corréu Francisco possuía um intenso fluxo de ligações 
telefônicas na data do crime, contudo, nos momentos que o precederam, há 
evidente interrupção de comunicações. Segundo apurado, foi realizada uma 
ligação às 19h27min:39s e, somente voltou a ter atividade às 23h:38min:35s” (f. 
700). 

Reforça-se, ainda, que, como exposto alhures, constatou-se que Francisco teria 
apagado as mensagens mantidas com Ronair nos dias anteriores aos 
fatos, inclusive no próprio dia da ocorrência em tela, sendo certo que, como 
registrado, também, pelo Parquet, “o comando para deletar arquivos é dado 
manualmente e não automaticamente pelo sistema operacional do aparelho, ainda 
que seja sem memória” (f. 701). 

Enfim, diante do examinado, constatada a prova da materialidade e indícios 
suficientes de autoria, não restando evidenciada, de forma inequívoca, na fase 
instrutória do processo, qualquer das hipóteses previstas no artigo 415, do CPP, a 
pronúncia é a medida de rigor, uma vez que a controvérsia acerca do ponto 
deverá ser solucionada pelo Tribunal do Júri. 
  

C) EXAME DAS TESES DAS DEFESAS 

Ainda que as Defesas tragam à baila diversas teses acerca da não participação 
dos acusados no crime, a decisão de pronúncia deve ser proferida 
convencendo-se o juiz da existência da materialidade do crime e de indícios de 



autoria ou participação, uma vez que se trata de mero juízo de 
admissibilidade, remetendo o caso à livre apreciação do Tribunal do Júri. In 
casu, verifica-se, reitero, que a materialidade está comprovada, além de haver 
robustos indícios de que os acusados teriam ceifado a vida do ofendido Leandro 
de Lima Xavier. 

Destaca-se que, mesmo após a edição da Lei n. 11.689/2008, a sentença de 
pronúncia continua constituindo mero juízo de admissibilidade da denúncia, 
não se exteriorizando como juízo condenatório, pois apenas admite 
provisoriamente a acusação para posterior julgamento pelo Júri. 

Desse modo, por ser a decisão de pronúncia mero juízo de admissibilidade da 
acusação, fundada em suspeita, e não em juízo de certeza, é suficiente para que 
seja prolatada, apenas o convencimento do Juiz quanto à existência do crime e 
indícios de que os réus sejam seus autores. 

Na existência de eventuais dúvidas, a pronúncia se impõe, pois, nesta fase, a 
incerteza da prova não beneficia os réus, vigorando, como cediço, o princípio in 
dubio pro societate, devendo, por consequência, a tese apresentada ser 
devidamente apreciada pelo Tribunal do Júri, por ser o juiz natural dos crimes 
dolosos contra a vida e dos que lhe são conexos. Nesta fase sumariante, portanto, 
a prova produzida é suficiente para submeter os réus a Júri. Veja-se: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA 
LESÃO CORPORAL E RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. 
AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. 
ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. 
REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. I - A pronúncia é decisão interlocutória 
mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à 
apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de 
admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria 
do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da 
materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o 
brocardo in dubio pro societate. II - Afastar a conclusão das instâncias 
de origem, quanto à impossibilidade de desclassificar o delito de 
homicídio tentado para lesão corporal, bem como acerca de não estar 
efetivamente demonstrada a excludente de ilicitude, implica o reexame 
do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do 
Recurso Especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. III 
- Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 398381 PI 
2013/0316982-7. 5ª Turma. Min. Relator(a): Regina Helena Costa. 
DJE: 12/05/2014) (g.n.) 

  

D) DAS QUALIFICADORAS DO ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CP 



O Ministério Público imputou aos acusados as qualificadoras do 
homicídio mediante paga e por motivo torpe e mediante recurso que impediu ou 
dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do CP). 

Quanto às qualificadoras, somente será admissível o seu reconhecimento, ou não, 
após o exame crítico do acervo probatório, bem como do inteiro teor da acusação 
pelo Tribunal do Júri, cuja competência lhe é constitucionalmente assegurada (art. 
5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988). 

A propósito, o Tribunal de Justiça mineiro já sumulou o tema, confira-se: 
Deve-se deixar ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação, razão pela 
qual não se permite decotar qualif icadoras na fase da pronúncia, salvo 
quando manifestamente improcedentes. (TJMG – Súmula 64). 

  

Portanto, por meio de um mero juízo de prelibação, extrai-se dos autos indícios 
necessários para a manutenção das qualificadoras articuladas na denúncia, pois 
somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes e de 
todo descabidas; mesmo quando duvidosas devem ser incluídas na pronúncia 
para que sobre elas se manifeste e decida o Júri, o juiz natural dos processos nos 
crimes contra a vida. 

Vislumbra-se, in casu, a existência de indícios no sentido de 
que os denunciados, mediante paga, por motivo torpe e mediante recurso que 
dificultou a defesa do ofendido, o teriam matado, de modo que não há falar, neste 
momento, em decote das aludidas qualificadoras. 

Desse modo, é certo que há indícios suficientes para a manutenção 
das qualificadoras em questão, diante do princípio in dubio pro societate e do 
Enunciado de Súmula n. 64, do Eg. TJMG. 

  

E) DOS CRIMES CONEXOS IMPUTADOS AO RÉU FRANCISCO TOMAZ DE 
OLIVEIRA FILHO 

Quanto aos delitos conexos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e 
posse ou porte irregular de arma de fogo de uso restrito (artigos 12 e 
16, ambos da Lei n. 10.826/03), imputados a Francisco Tomaz de Oliveira 
Filho, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Dessa forma, 
diante do poder de atração do Tribunal do Júri, caberá a este julgar. 



No mais, assentada a viabilidade da acusação quanto ao crime doloso contra a 
vida, devem os crimes conexos serem submetidos ao exame do Conselho de 
Sentença, consoante jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais: 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - PROVA DA 
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA - 
QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL - MANUTENÇÃO - CRIME 
CONEXO - COMPETÊNCIA DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO 
JÚRI. 1. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, 
bastando a prova da materialidade e indícios suf icientes da autoria. 2. Há 
de ser mantida a qualif icadora que não se apresenta manifestamente 
improcedente. 3. Ao Tribunal do Júri compete julgar os crimes conexos 
aos dolosos contra a vida. Desprovimento ao recurso é medida que se 
impõe. 
(Cfr. Rec em Sentido Estrito n. 1.0521.10.006843-1/001, Ponte Nova, 3ª 
Câm. Criminal, Rel. Des. ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL, j. 04/11/2014). 
  
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO - 
TENTATIVA - SENTENÇA DE PRONUNCIA - MATERIALIDADE 
COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - DECISÃO 
MANTIDA - CRIMES CONEXOS - NECESSIDADE DE EXAME PELO 
CONSELHO DE SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO. 
- A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da 
acusação, mostrando-se suf iciente, para a sua prolação, o 
convencimento do magistrado quanto à existência do crime e de 
suf icientes indícios da autoria, tendo por objetivo submeter o acusado ao 
julgamento perante o Tribunal do Júri. 
- Verif icada a presença de crimes conexos em relação ao delito doloso 
contra a vida, o juiz natural da causa será o Tribunal do Júri, razão pela 
qual as teses defensivas referentes a eles não podem ser examinadas 
em sede de decisão de pronúncia. 
(Cfr. Rec em Sentido Estrito n. 1.0145.11.060935-4/001, Juiz de Fora, 1ª 
Câm. Criminal, Rel. Des. SILAS VIEIRA, j. 28/10/2014). 

  

III – CONCLUSÃO 

Ante ao exposto, com fundamento no art. 413 do 
CPP, PRONUNCIO os acusados FRANCISCO TOMAZ DE OLIVEIRA 
FILHO, vulgo “Chiquinho Vereador”, brasileiro, natural de Ituiutaba/MG, nascido 
em 01/02/1977, filho de Maria de Fátima Oliveira e Francisco Tomaz de 
Oliveira, portador do RG n. 8.010.613, residente e domiciliado na Rua Maura 
André Baduy, n. 411, apto 202, bairro Gerson Baduy, nesta cidade de 
Ituiutaba/MG, como incurso na prática 



dos delitos tipificados nos artigos 121, § 2°, I e IV, c.c artigo 29 do Código Penal; e 
artigos 12 e 16, ambos da Lei n. 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código 
Penal; e RONAIR BARBOSA TEIXEIRA, vulgo “Kateto”, brasileiro, natural de 
Ituiutaba/MG, nascido em 25/10/1977, filho de Jazon Neves Teixeira e Valdeci 
Cláudia Barboza da Silva, professor, portador do RG n. 8.088.341 e CPF n. 
028.836.116-45, residente e domiciliado na Avenida Treze, n. 342, Centro, neste 
município de Ituiutaba/MG, como incurso na prática do delito tipificado 
no artigo 121, § 2°, I e IV, c.c artigo 29, ambos do Código Penal, para que se 
submetam ao julgamento pelo Tribunal do Júri. 

Em relação à custódia preventiva de Ronair Barboza Teixeira, vislumbra-se que 
estão satisfeitos os requisitos do art. 312, do CPP, notadamente como 
acautelamento da ordem pública e proteção da vítima, diante 
da superlativa gravidade fática delitiva, e, principalmente, da instrução criminal, 
propiciando àquela, às testemunhas, bem como ao indigitado pronunciado, a 
segurança necessária para prestarem seus depoimentos de forma isenta, sem se 
submeterem a qualquer tipo de coação. Assim, recomendo que Ronair aguarde o 
julgamento recluso onde se encontra, pelo que REITERO as razões expostas na 
decisão que decretou a prisão preventiva do acusado. Considerando, ainda, a 
inexistência nos autos de casos especiais e justificadores que pudessem alicerçar 
a liberdade do referido acusado, conforme dispõe o Enunciado de Súmula n. 4, do 
Eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, MANTENHO a segregação 
do referido pronunciado, com fundamento no § 3º do art. 413 (com redação da Lei 
n. 11.689/08), do Código de Processo Penal, pelo INDEFIRO o pleito libertário 
formulado em sede de memoriais em relação ao réu Ronair Barboza Teixeira e, 
por conseguinte, NEGO-LHE o direito de recorrer em liberdade. 

Ainda, INDEFIRO o pedido de restituição do veículo apreendido, de propriedade 
do acusado Ronair Barboza Teixeira, em atenção ao disposto no artigo 118, do 
CPP, visto que ainda não há sentença final transitada em julgado nestes autos. 

Por fim, preclusa a presente decisão, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público 
e às Defesas, sucessivamente, pelo prazo de 05 (cinco) dias, para apresentarem o 
rol de testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão 
juntar documentos e requerer diligências, nos termos do artigo 422, do Código de 
Processo Penal. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. 



Diligências legais. CUMPRA-SE. 

Ituiutaba/MG, 4 de agosto de 2021. 

  

  

Roberto Bertoldo Garcia 

Juiz de Direito 
1Auto Fotográfico juntado aos autos de n. 0342.20.003048-0, às ff. 
66/86. 

2Vide ff. 169 e 407, bem como laudo de n. 
2021-342.002962-024-010230424-80 (ff. 172/178). 

3REDS n. 2020-030240720 e laudo de microcomparação balística n. 
2020-342.002962-024-010010887-66. 

4REDS n. 2020-057701161-001 (ff. 135/139, autos principais). 
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