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INQUÉRITO POLICIAL N. 037/2021 

 

 

MM. Juiz, 

 

 

Em separado, denúncia e parecer. 

 

Nesta oportunidade, requer o Ministério Público que seja determinada a juntada 

de folha de antecedentes criminais dos Indiciados, a ser fornecida pela Secretaria de Segurança 

Pública do Estado da Bahia. 

 

    

     P. Deferimento. 

 

    Camacã, 17 de junho de 2021. 

  

               

 

             Cinthia Portela Lopes 

                                     Promotora de Justiça Substituta 
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Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Camacã (BA). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por sua representante 

in fine assinada, usando de uma de suas atribuições constitucionais (art. 129, I, CF) e com base 

no Inquérito Policial de n. 037/2021, vem, perante V. Exa., oferecer DENÚNCIA contra: 

 

DANIELA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, brasileira, solteira, RG n. 

13697420-10, SSP/BA, natural de Ilhéus/BA, nascida em 23.10.1981, 

filha de José Nilton dos Santos e Maria Raimunda da Conceição, 

residente na Rua Renascer, 128, Conquista, Ilhéus/BA; 

 

MAIQUELE SANTOS DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, RG n. 

14207294-03, SSP/BA, natural de Ilhéus/BA, nascida em 17.07.1992, 

filha de João Batista de Oliveira e Maria Bandeira dos Santos, residente 

na Rua Primavera, 171, Teotônio Vilela, Ilhéus/BA; 

 

JALDAIR GOES DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, RG n. 

0896031098, SSP/BA, natural de Camacã/BA, nascido em 23.10.1978 

filho de Gilberto Barbosa do Nascimento e Elvira do Carmo Silva Góes, 

residente na Rua Gravatá, 24, Teotônio Vilela, Ilhéus/BA; 

 

JANDILEIA CONCEIÇÃO FALCÃO DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG 14044078-04, SSP/BA, natural de Ilhéus/BA, nascida em 

15.04.1988, filha de José Lira Falcão dos Santos e Maria Raimunda 

Conceição, residente na Avenida Princesa Isabel, 309, Centro, Ilhéus/BA, 

pelas seguintes razões: 

 

 

I. Noticiam os inclusos autos do Inquérito Policial que no dia 04 de junho do 

corrente ano, por volta de 15h30min, nas cidades de São José do Panelinha, Arataca e nesta 

cidade, os Denunciados, com animus de assenhoramento definitivo, subtraíram para si: 02 (dois) 

Whisky Ballantines; 02 (dois) Whisky Red Label; 04 (quatro) Whisky Old Parr; 01 (uma) TV 

Box MXQ PRO 4K; 02 (dois) realinhamento capilar; 02 (dois) kilos de jabá; 02 (duas) 

maquininhas de cartão de crédito/débito Mercado Pago e 01 (uma) máquina PAGUE BANK; 01 

(um) relógio dourado Lince; 01 (uma) gargantilha dourada; 01 (uma) pulseira dourada; 02 (dois) 

perfumes; 01 (uma) carteira feminina; R$ 3.485,50 (três mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais 

e cinquenta centavos); dois telefones celulares de marca LG; dois carregadores de célula; dois 

telefones celular de marca Samsung; um dólar americano; 01 (um) veículo Renault Logan, de cor 

prata, placa de identificação OZN 5097, licença de Vitória da Conquista/BA, chassi 

93Y4SRD04FJ485476, motor D4DJ754Q079463, ano modelo 2014/2015, espécie automóvel, 

modelo Renaul Logan Authentique 1.0, 16v Hi-Flex, cor prata, categoria particular, 

licenciamento 2020 (fls. 29). 
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Emerge ainda dos autos que os Denunciados subtraíram cartões bancários do 

Banco do Nordeste e Caixa Econômica Federal; R$ 700,00 (setecentos reais), em espécie; 

chaves; 01 (uma) bolsa contendo chave de carro, cartões de banco e objetos pessoais; R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais) e documentos pessoais; 01 (uma) bolsa e objetos pessoais de 

propriedade de Naiara Ferreira Silva, Valdete Alanne Alencar Santos, Aianne Alencar Santos, 

Ednalva de Jesus Rocha e Maria da Conceição Pereira. 

 

De acordo com as informações colhidas, naquela data, Policiais Militares em 

serviço na cidade de São José da Vitória, foram informados pela Central de Operações da 62 

CIPM que três mulheres e um homem haviam praticado furtos nas cidades anteriormente 

mencionadas, e que estariam a bordo de um veículo Logan Prata, em deslocamento via pela BR 

101, sentido Itabuna/BA.  

 

Ato contínuo, os Policiais se deslocaram para o trecho que fica à altura do quebra-

molas, na BR 101, em São José da Vitória e, ao avistarem o veículo Renault Logan, de cor prata, 

deram voz de parada, constatando que as Denunciadas “eram as mulheres do vídeo e autoras dos 

furtos”. Durante a revista naquele veículo foram encontrados diversos materiais oriundos dos 

furtos. 

 

A) A Sra. Ednalva de Jesus Rocha afirmou que no dia 04 de junho do corrente 

ano, por volta de 09h, nesta cidade, estava à porta do Banco Bradesco, quando percebeu que fora 

vítima de furto. De o interior de sua bolsa foram furtados seus documentos pessoais e a quantia 

de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). A vítima não percebeu o furto, só constatando que 

tal ocorrera quando seu esposo pediu álcool e, ao tentar abrir a bolsa, viu que estava aberta. 

 

Disse a vítima se recordar de que, na “fila havia duas mulheres atrás da mesma. 

QUE uma era morena, aproximadamente 40 anos, altura mediana e forte vestida em uma calça 

estampa (sic) e uma blusa. E a segunda mulher era mais baixa que a outra, mas não se recorda 

de como estava vestida” (fls. *). 

 

 

  B) Apurou-se que no dia 04 de junho passado, por volta de 09h30min, nesta 

cidade, a vítima Naiara Ferreira Silva estava supervisionando os caixas do Supermercado Super 

Sacolão e, ao entrar no escritório, percebeu que a sua bolsa fora furtada, sendo que nela estavam 

o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em espécie, cartão de crédito/débito e documentos 

pessoais. 

Afirmou a vítima que através das imagens das câmeras de segurança constatou 

que o furto fora praticado por três mulheres, uma delas gestante, a qual furtou sua bolsa. 

 

                        Diz que foi ao Banco para bloquear os cartões, mas saques já haviam sido 

efetuados. Na conta do Banco do Nordeste, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e com o 

cartão da Caixa Econômica, saques e compras nos valores de R$ 3.000,00 (três mil reais), débito; 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), débito; R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 1.100,00 (mil e cem 

reais), saque, totalizando o valor de R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais). 

 

 

C) A vítima Aianne Alencar Santos afirmou que no dia 04 de junho do corrente 

ano, por volta de 10h30min, nesta cidade, estava na ANE MODAS (de sua propriedade) quando 

as Denunciadas ali chegaram. Uma delas foi disse que queria ir ao banheiro e as outras duas 

ficaram na loja como clientes. Uma delas tentou desviar a atenção daquela, quando, então, 

furtaram a sua bolsa, que continha chave do carro, cartões de banco e objetos pessoais. 

Num. 112837569 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: CINTHIA PORTELA LOPES - 17/06/2021 19:58:03
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061719580319800000109682240
Número do documento: 21061719580319800000109682240



D) A vítima Maria da Conceição Pereira declarou que no dia 04 de junho do 

corrente ano, por volta de 10h50min, nesta cidade, estava na CASA BOM JESUS atendendo, 

quando chegaram as Denunciadas perguntando os preços de alguns produtos. Aquelas ficaram 

por pouco tempo naquele estabelecimento e, após a sua saída, ao procurar o celular, a Sra. Maria 

não o encontrou, constatando, então, que havia sido vítima de furto. As Denunciadas furtaram 

um pacote de jabá e uma bolsa contendo um aparelho celular K 22, LG, e documentos pessoais 

da vítima. 

 

E) Declarou a vítima Valdete Costa de Jesus que no dia 04 de junho do corrente 

ano, por volta de 11h15min, nesta cidade, estava na AEME COSMÉTICOS (de sua propriedade), 

quando chegaram as Denunciadas. Uma delas ficou próxima à vítima e as outras duas ao lado do 

esposo da daquela e todas perguntando os preços de produtos. Como as Denunciadas não se 

demoraram na loja, o esposo da vítima Valdete disso desconfiou e saiu à procura das mesmas. 

Neste momento, a vítima constatou que haviam levado a sua bolsa contendo R$ 700,00 

(setecentos reais) e chaves.  

 

Declarou, ainda, que após o furto, recebeu a informação de um vizinho de que as 

Denunciadas haviam entrado em um veículo SIENA BRANCO conduzido por um homem que as 

esperava na esquina. A vítima desconfiou de que as Denunciadas haviam furtado também objetos 

pequenos da loja. 

 

 

II. Consta dos autos que uma das Denunciadas declarou ser Marcielle dos Santos 

Nascimento e assinou o Auto de Prisão em Flagrante como sendo aquela pessoa. Todavia, após a 

prisão, se descobriu que o seu nome verdadeiro é Maiquele Santos Oliveira, com vida pregressa 

repleta de infrações penais. Foi registrada a ocorrência policial 536/2021, onde se fez constar a 

prática dos crimes de falsidade ideológica e falsa identidade praticados por Maiquele Santos de 

Oliveira (fls. 90/91). 

 

             Às fls. 79/80, Termo de Responsabilidade assinado pela Autoridade Policial e 

Certidão de Ocorrência BO – 00536/2021. 

     

 

III. Ouvida (fls. *), a Denunciada Jandiléia nega os fatos. Alegou que nunca 

esteve em Camacã ou Uruçuca e que viu Marciele pegar a bolsa em um supermercado nesta 

cidade. 

 

Ouvida (fls. *), a Denunciada Maquiele nega os fatos. Disse que nunca esteve em 

Camacã ou Uruçuca e que o “motorista não tem participação nenhuma da situação. Que ele 

nem sabia o que elas iriam fazer”.  

 

Ouvida (fls. *), a Denunciada Daniela nega os fatos. Alegou que “estava com as 

meninas mas não pegou nada”. 

 

Ouvido (fls. *), o Denunciado Jaldair nega os fatos. Alegou que trabalha com 

UBER e fora contatado pelas Denunciadas, via WhatsApp. 
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IV. Ex positis, encontram-se os Denunciados Daniela Conceição dos Santos, 

Jandiléia Conceição Falcão dos Santos e Jaldair Góes do Nascimento incursos nas penas 

dos arts. 155, §4º, IV, e 288, c/c o art. 69, todos do Código Penal Brasileiro; e a Denunciada 

Maiquele Santos de Oliveira incursa nas penas dos arts. 155, §4º, IV, e 288 c/c o art. 69, do 

Código Penal e nas penas dos arts. 299 e 307, do mesmo Codex, motivo pelo qual requer o 

Ministério Público, por sua representante e com base no art. 394, §1º, I, do Código de Processo 

Penal (Lei n. 11.719/08), a aplicação do disposto no art. 396 do mesmo Codex, citando-se os 

Denunciados para responder à acusação por escrito e, recebida a denúncia, comparecer à 

audiência de instrução e julgamento (art. 399/403, CPP). 

 

         Para aquele fim (art. 400, CPP), requer ainda a intimação das testemunhas abaixo arroladas 

para virem depor em Juízo sob as cominações legais, a fim de que, ao final, sejam os 

Denunciados condenados na forma da lei. 

 

    P. Deferimento. 

  

    Camacã, 17 de junho de 2021. 

     

 

     

                              Cinthia Portela Lopes 

        Promotora de Justiça Substituta 

 

 

 

 

 

 

ROL: 

  

1. Naiara Ferreira Silva, residente na Rua 10 de Janeiro, 88, Centro, nesta cidade;  

(vítima) 

 

2. Valdete Costa de Jesus, residente na Rua da Rozeira, 218, Centro, Arataca/BA; (vítima) 

 

3. Aianne Alencar Santos, residente na Travessa José Pajeú,402, Centro, nesta cidade; (vítima) 

 

4. Ednalva de Jesus Rocha, residente na Rua João Carlos de Almeida, 33, Bairro São Jorge, 

Santa Luzia/BA; (vítima) 

 

5. Maria da Conceição Pereira, residente na Travessa José Pajeú, 32, Centro, nesta cidade;  

(vítima)  

 

6. SD PM Evilásio Câmara Mangabeiera, Mangabeira, Mat. 30.487575-1, lotado na  62ª, CIPM, 

nesta cidade. (condutor); 

 

7. SD PM Diego Pitombo de Souza, Mat. 30.586.159-3, lotado na  62ª, CIPM, nesta cidade.                                                                              
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