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O Ministério Público do Pará (MPPA) informou, nesta quinta (5), que está 

acompanhando o caso de uma jovem vítima de estupro coletivo ocorrido no 

último dia 14 de agosto na cidade de São Félix do Xingu, no sul do Pará. A vítima 

deixou a cidade após ter sido ameaçada de morte pelos suspeitos. 

Três homens estão envolvidos no crime, segundo as investigações. Uma 

denúncia foi oferecida pela promotoria de Justiça no dia 31 de agosto, pedindo 
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a manutenção da prisão cautelar dos acusados. Um deles já cumpre prisão 

preventiva e os outros dois estão foragidos. 

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) informou que um dos acusados é de 

uma família "poderosa poderosas política e financeiramente e investigada por 

assassinato por encomenda". 

Em nota, o MPPA disse que o processo corre em segredo de Justiça e que está 

sustentando a acusação já formulada. 

O caso 

Segundo relatos no caso, a vítima estava participando de uma festa de 

aniversário e decidiu deixar o local, quando sentiu que estava alcoolizada. 

Depois disso, os três homens teriam aparecido e a puxado para dentro de um 

veículo, quando teria sido drogada e levada até o local onde o estupro se 

consumaria. 

Ainda de acordo com as investigações, ela foi abandonada pelos acusados após 

o crime, socorrida e levada para um hospital, até que protocolou uma denúncia 

junto à Polícia. 

A Polícia Civil não quis dar detalhes, mas disse que o inquérito foi concluído e 

encaminhado à Justiça. 

Entidades cobram punição severa 

A Ordem dos Advogados do Brasil no Pará (OAB/PA) e outras 11 entidades 

divulgaram uma nota sobre o caso, exigindo apuração rigorosa e penalização 

dos autores, confira: 



 
CLIPPING DE NOTÍCIAS DO TJPA 

Departamento de Comunicação – Coordenadoria de Imprensa 
(91) 3205-3256/3274 – coordenadoria.imprensa@tjpa.jus.br 

 

"As entidades de defesa dos Direitos Humanos, que abaixo subscrevem, vêm a público 

externar o mais profundo sentimento de repúdio em face de notícias amplamente 

divulgadas, indicando a ocorrência do abominável crime de estupro coletivo, ocorrido 

no dia 14 de agosto de 2020, contra mulher jovem, pobre e negra, no município de São 

Félix do Xingu/PA. 

A violência contra a mulher é um dos grandes males do nosso século e o enfrentamento 

deve ser obrigação de toda a sociedade, que não deve tolerar a perpetuação de 

comportamentos criminosos, machistas e misóginos, na contramão do processo 

civilizatório. Trata-se, pois, de ato desumano e humilhante, que tem atingido violenta e 

reiteradamente as mulheres, que tem seu corpo, direitos e dignidade violados 

sistematicamente. 

As entidades que a esta subscrevem lamentam que crimes dessa natureza aconteçam em 

pleno século XXI, se solidariza com a vítima e seus familiares, existem apuração rigorosa 

do fato e chamam a atenção das autoridades estaduais (Secretaria de Segurança Pública 

do Pará, delegado Gederal da Polícia Civil e Procurador Geral do Estado do Pará) para 

que garantam todo o suporte e apoio aos profissionais (delegado e promotor) que 

dedicam-se à apuração do fato, já que, pelo menos um dos agressores, pertence à família 

poderosa financeiramente, politicamente influente na região e com envolvimento em 

crime de assassinato por encomenda. 

Registre-se que os violadores não têm medido esforços para tentar 'abafar o caso', 

oferecendo dinheiro e perpetrando ameaças de morte explícitas contra a vítima e sua 

família, caso prossiga com a denúncia, pressões tão insuportáveis, a ponto da vítima ter 

de sair da cidade, com medo de morrer. 

As entidades chamam atenção da Polícia Civil e o Ministério Público Estadual para essa 

pauta tão cara para a nossa sociedade, alertando que a luta por prevenção, punição e 
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erradicação de todas as formas de violência contra a mulher é dever do Estado, conforme 

prevê a Convenção de Belém do Pará e a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), sendo 

dever comum, de todas as instituições, o enfrentamento, também como medida de 

combate ao machismo estrutural, na efetivação dos direitos constitucionalmente 

garantidos. 

Faz-se imprescindível rememorar, que a luta pela efetivação dos direitos e garantias 

fundamentais são base do Estado Democrático de Direito, aqui conclamada no combate 

à cultura do estupro e na criminalização d a vítima, pressupõe medidas de aplicação de 

punições severas diante da comprovação da autoria, com a responsabilização de todos 

os envolvidos na ocorrência de estupro coletivo. 

Na intenção de cooperar, essas entidades estão tomando providências para mobilização 

no monitoramento do presente caso, que deve ser emblemático no combate à violência 

de gênero, exigindo a minuciosa apuração dos fatos, o apoio incondicional às 

autoridades locais responsáveis pelas investigações e pugnando pela efetividade e 

celeridade no processo investigativo, e severidade na punição dos agressores, cujo apoio 

das instituições tornam-se indispensáveis, frente à disparidade de armas a que dispõe 

vítima e agressores e para que este caso possa ter caráter pedagógico e servir de exemplo 

a todos aqueles que transitam nos limites da lei, cometendo violações de direitos 

humanos em múltiplos aspectos e variadas dimensões, sobretudo, massacrando 

mulheres, em atos de violência generalizada, utilizando-se da violência sexual como 

forma atroz de dominação e subjugação". 

 

• SÃO FÉLIX DO XINGU 

 

https://g1.globo.com/pa/para/cidade/sao-felix-do-xingu/
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Dois acusados de matar o vereador Izoeldo Batista, assassinado em 2018, no 

município de Senador José Porfírio, sudoeste do Pará, foram condenados à 

prisão. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (5). 

No julgamento, foram condenados os réus Benedito Sales Freitas e José Ailton 

Bezerra. Benedito Freitas recebeu a pena de 12 anos de reclusão, com início em 

regime fechado, pelo crime de homicídio qualificado. José Ailton deverá cumprir 

6 anos de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, por homicídio simples. 

O terceiro réu, Raimundo Freitas da Silva, foi absolvido. 

Atuou na sessão do tribunal do júri o promotor de Justiça Fabiano Oliveira 

Gomes Fernandes, responsável pela acusação. O juiz Enio Maia Saraiva 

presidiu a sessão. 

 

Entenda o caso 

O vereador, que estava em seu segundo mandato, foi morto em 2 de setembro 

de 2018, durante a noite, quando estacionava sua moto ao chegar em casa. 

Benedito Freitas foi o executor do crime e teria usado uma espingarda calibre 16 

https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2018/09/03/vereador-e-encontrado-morto-em-senador-jose-porfirio-no-para.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2018/09/03/vereador-e-encontrado-morto-em-senador-jose-porfirio-no-para.ghtml
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para assassinar o vereador. O motivo do crime seria um suposto relacionamento 

amoroso entre o vereador e as esposas de dois acusados. 

Os três acusados foram presos poucos dias depois. Na sentença, o juiz afirma 

que a motivação do crime é fútil e reprovável. 
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A Justiça de Bragança determinou o cancelamento de um show de funk 

organizado pela Prefeitura do município e uma empresa de eventos local, que 

estava marcado para esta sexta-feira (6). O G1 tenta contato com a Prefeitura 

de Bragança, DJ Guuga e Brashow Promoções e Eventos LTDA, e até a última 

atualização desta matéria, não obteve retorno. 

Na decisão, publicada na última quarta-feira (4), o juiz Roberto Ribeiro define 

que qualquer show com grande público em Bragança está proibido de ser 

realizado até que organizadores de eventos providenciem a regularização dos 

eventos mediante apresentação de todos os protocolos de segurança sanitária 

para conter a disseminação da Covid-19. 

A decisão, que atende ação civil pública do Ministério Público do Pará (MPPA), 

vale enquanto perdurar a situação da pandemia, sob pena de pagamento de 

multa no valor de R$200 mil. Além disso, em caso de descumprimento, a decisão 

prevê medidas de interdição do local, apreensão de equipamentos e bens 

relacionados ao evento. 

Com a sentença, a prefeitura de Bragança e a empresa Brashow Promoções e 

Eventos LTDA, responsável pela organização do show DJ Guuga, devem 
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cancelar o evento e devolver os valores dos ingressos que já foram comprados 

pela população, sob pena diária no valor de R$10 mil em caso de 

descumprimento. 

A decisão prevê ainda que a Prefeitura de Bragança está proibida de emitir 

autorização para realização de festas e eventos que possibilitem a aglomeração 

de pessoas, enquanto persistirem as restrições previstas no Decreto Estadual 

800/2020, que dispõe sobre as medidas de prevenção e contenção da Covid-19. 

• BRAGANÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/pa/para/cidade/braganca/
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Nesta quinta-feira (5) o Ministério Público do Estado do Pará deflagrou operação 

“Inflamável”, em Tucuruí, no sudeste do Estado, que apura supostas fraudes 

envolvendo o posto de gasolina Auto Posto Tucuruí, e servidores públicos 

municipais. O posto de gasolina investigado ganhou três licitações em 2018 e 

2019, avaliadas em mais de R$ 12 milhões, para o fornecimento de combustível 

ao município. 

Os processos de licitação teriam sido fraudados afim de beneficiar o esquema. 

Os envolvidos estão sendo investigados por de associação criminosa; crimes 
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contra o sistema tributário/financeiro; peculato e outros crimes praticados contra 

a Administração Pública e previstos na lei de licitações, e crime de lavagem de 

capitais. 

Agentes do Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional 

(GSI), juntamente com o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime 

Organizado (Gaeco), em atividade de apoio aos Promotores de Justiça de 

Tucuruí e de Breu Branco cumpriram medidas cautelares de busca e apreensão 

deferidas pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí, na sede do Auto 

Posto Tucuruí, em escritório de contabilidade e nas residências incluindo 

propriedade rural de alguns suspeitos. 

Também foi deferido pelo juízo, a suspensão dos contratos firmados entre o Auto 

Posto Tucuruí e a Prefeitura Municipal, para o fornecimento de combustíveis à 

Prefeitura pelo prazo de 60 dias, isso porque restou destacado pela decisão que 

existem “fortes indícios de cometimento dos crimes em apuração”. 

Foram apreendidos, além de diversos documentos relacionados às licitações 

investigadas, aparelhos de telefones celulares e mídias inclusive HD contendo 

imagens de sistema de gravação, e ainda, três carabinas, uma espingarda, uma 

pistola, e diversas munições de grosso calibre. As armas e munições foram 

encaminhadas à Delegacia de Polícia de Tucuruí para apresentação e lavratura 

dos procedimentos cabíveis. 
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O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) retornou desde a última segunda-feira (3) 

em 112 Comarcas do Estado à 1ª etapa do planejamento de retomada gradual 

das atividades presenciais. De acordo com o judiciário, a medida foi necessária 

diante da previsão de elevação do risco epidemiológico da Covid-19. 

No regime de trabalho desta etapa, as atividades funcionam de 9h às 13h e 

compreendem o retorno presencial de até 50% dos usuários internos 
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(magistrados, servidores, estagiários e terceirizados), com o estabelecimento de 

rodízio semanal; o retorno parcial das atividades de atos processuais; e 

manutenção do regime diferenciado de trabalho. Já ao público externo, o 

atendimento presencial será no horário das 9h às 13h. Os prazos processuais 

dos processos físicos estão mantidos. 

O ato normativo da presidência do TJPA levou em consideração os esforços 

para conter o avanço de novos casos de contágio do novo coronavírus, tendo 

em vista os últimos dados estatísticos apresentados pela Secretaria de Estado 

de Saúde Pública (Sespa) e o relatório divulgado no 18º Boletim epidemiológico 

do Serviço Médico do TJPA. 

De acordo com a portaria, fica mantida a realização de ato urgente relativo à 

sessão do Tribunal do Júri, em se tratando de réu preso, considerando já 

decorrido o prazo previsto. Audiência de custódia deverá ser realizada, 

preferencialmente, por meio de recurso tecnológico de videoconferência. 

A partir da próxima quarta-feira (11), as sessões plenárias do TJPA terão início 

às 9h30, a fim de adequar os trabalhos forenses ao horário do expediente 

presencial, que foi reduzido devido às medidas de prevenção. 
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Está marcado para esta sexta-feira (6), o júri popular de Rubervan Farias Lobo 

assassino confesso da própria esposa Isabela Henriques Gama Rebouças. Para 

pedir justiça, familiares e amigos da vítima realizaram uma carreata na tarde 

desta quinta-feira (5) pelas principais ruas de Monte Alegre, no oeste do Pará. 

O crime de feminicídio aconteceu na madrugada do dia 5 de julho de 2019, 

no bairro Pajuçara, e foi presenciado apenas pelo filho do casal, uma 

https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2019/07/05/marido-mata-a-companheira-com-tiro-na-cabeca-durante-confusao-em-monte-alegre.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2019/07/05/marido-mata-a-companheira-com-tiro-na-cabeca-durante-confusao-em-monte-alegre.ghtml
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criança de 2 anos que estava no colo da mãe atingida na cabeça com um tiro de 

revólver. 

De acordo com familiares, na noite anterior, Isabela e Rubervan tinham ido com 

um filho e parentes próximos a uma festa junina que acontecia na pracinha em 

frente à igreja Matriz do município. Em dado momento, Rubervan disse que ia 

ao banheiro, mas não retornou mais à mesa onde estavam sua esposa e o filho. 

Ele havia consumido bebida alcoólica e como demorou muito a voltar, a esposa 

decidiu voltar para a casa com o filho do casal. 

Ainda de acordo com familiares, Isabela mandou mensagens ao esposo pedindo 

que ele fosse para casa. A última mensagem teria sido enviada por volta de 

03h59. O crime aconteceu pouco depois das 04h e às 04h30, os pais de Isabela 

foram acordados por Rubervan que carregava o filho e uma das mãos levava a 

arma usava no crime. Ele gritava dizendo que havia matado Isabela e pedia que 

o pai dela o matasse também, depois entrou no carro e fugiu, mas foi perseguido 

por populares até se entregar no quartel da Polícia Militar. 

Desde a prisão de Rubervan, seus advogados já pediram a revogação da prisão 

para quele pudesse responder pelo crime em liberdade, mas em todas as 

ocasiões, a preventiva foi mantida. 

A expectativa dos amigos e familiares de Isabela é que o réu confesso seja 

condenado pelo crime de feminicídio. Eles criaram o o perfil @jusisabela no 

Instagram com a hastag #justiçaparaisabela com a finalidade de não silenciar a 

violência de gênero, a violência doméstica e o feminicídio. É uma página 

informativa para que a sociedade saiba o que é cada um desses crimes e como 

denunciá-los. 
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A Justiça manteve a prisão preventiva de um homem de 40 anos preso em 

Rurópolis, no sudoeste do Pará, suspeito de estuprar uma jovem de 25 anos que 

tem problemas mentais. O caso aconteceu na segunda-feira (2) no bairro 

Planalto. 

O suspeito foi identificado como Antônio Alves da Silva, natural do Maranhão. O 

padastro da vítima o encontrou nu ao lado da jovem e o deteve. Durante a prisão, 

segundo a polícia, Antônio apresentava sintomas de embriaguez. 



 
CLIPPING DE NOTÍCIAS DO TJPA 

Departamento de Comunicação – Coordenadoria de Imprensa 
(91) 3205-3256/3274 – coordenadoria.imprensa@tjpa.jus.br 

 

Antônio foi apresentado à Justiça em audiência de custódia, e teve a prisão 

preventiva mantida pelo juiz. O suspeito deve responder por estupro de 

vulnerável. 
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O Tribunal do Juri condenou nesta quarta-feira (4), em Oriximiná, oeste do Pará, 

Antônio de Souza Barbosa, pelo crime de tentativa de feminicídio ocorrido em 

2019 contra sua ex-companheira, uma adolescente de 15 anos de idade. Os 

jurados acataram a tese do MPPA, representado pela promotora de Justiça Ione 

Nakamura, que responde pela promotoria. 

O réu vai cumprir a pena de seis anos e onze meses em regime inicialmente 

semiaberto, já descontado o período de dezessete meses e 23 dias em que 

esteve preso preventivamente. 
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No dia 13 de maio de 2019, Antônio de Souza Barbosa tentou matar sua ex-

companheira com agressões físicas e enforcamento. A adolescente de 15 anos 

relatou que morava com o denunciado há três meses, tendo uma filha de dois 

anos. Ele foi denunciado pelo MPPA em maio do mesmo ano, pela promotora de 

Justiça Lilian Braga. 

No dia do crime estavam em uma casa de show, e Antônio estava embriagado. 

Diante da negativa dele em voltar para casa, a vítima resolveu seguir sozinha. 

No meio do caminho ele a alcançou e começou a agredi-la, desferindo socos nas 

costas e no rosto, e enforcando, o que a fez perder a consciência. A vítima 

acordou no hospital com o pescoço imobilizado, ficando internada, e após 

requereu medidas protetivas em à autoridade policial. 

No julgamento a promotoria de Justiça sustentou a tese da prática do crime de 

homicídio qualificado, por ter sido cometido em sede de violência de gênero, ou 

seja, feminicídio, na forma tentada. O Conselho de Sentença votou em maioria 

pela condenação do réu, como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 

121, 2, VI, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro. 

• SANTARÉM 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/cidade/santarem/
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Está marcado para esta sexta-feira, 6, o júri popular de Rubervan Farias Lobo 

assassino confesso da própria esposa Isabela Henriques Gama Rebouças. O 

crime de feminicídio aconteceu na madrugada do dia 5 de julho de 2019, no 

bairro Pajuçara, e foi presenciado apenas pelo filho do casal, uma criança de 2 

anos que estava no colo da mãe atingida na cabeça com um tiro de revólver. 
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De acordo com familiares, na noite anterior, Isabela e Rubervan tinham ido com 

um filho e parentes próximos a uma festa junina que acontecia na pracinha em 

frente à igreja Matriz do município. Em dado momento, Rubervan disse que ia 

ao banheiro, mas não retornou mais à mesa onde estavam sua esposa e o filho. 

Ele havia consumido bebida alcoólica e como demorou muito a voltar, a esposa 

decidiu voltar para a casa com o filho do casal. 

Ainda de acordo com familiares, Isabela mandou mensagens ao esposo pedindo 

que ele fosse para casa. A última mensagem teria sido enviada por volta de 

03h59. O crime aconteceu pouco depois das 04h e às 04h30, os pais de Isabela 

foram acordados por Rubervan que carregava o filho e uma das mãos levava a 

arma usava no crime. Ele gritava dizendo que havia matado Isabela e pedia que 

o pai dela o matasse também, depois entrou no carro e fugiu, mas foi perseguido 

por populares até se entregar no quartel da Polícia Militar. 

Para pedir justiça, familiares e amigos da vítima realizaram uma carreata na 

tarde desta quinta-feira, 5, pelas principais ruas de Monte Alegre, no oeste do 

Pará. Também foi criado um perfil nas redes sociais.  
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A Justiça do Pará condenou como culpados dois, dos três acusados de matar o 

vereador do município de Senador José Porfírio, Izoeldo Batista, em julgamento 

que ocorreu na última quarta-feira, 4. 

Izoeldo integrava a câmara municipal de Senador José Porfírio e estava em seu 

segundo mandato quando foi assassinado. 

https://www.romanews.com.br/cidade/vereador-e-morto-a-tiros-em-senador-jose-porfirio/11718/
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O promotor de Justiça Fabiano Oliveira Gomes Fernandes, responsável pela 

acusação, atuou na sessão do tribunal do júri. O juiz Enio Maia Saraiva presidiu 

a sessão. No julgamento, foram condenados os réus Benedito Sales Freitas e 

José Ailton Bezerra.  

Benedito Freitas recebeu a pena de 12 anos de reclusão, com início em regime 

fechado, pelo crime de homicídio qualificado. José Ailton deverá cumprir 6 anos 

de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, por homicídio simples. O 

terceiro réu, Raimundo Freitas da Silva, foi absolvido.  

Entenda o caso 

O vereador foi morto em 2 de setembro de 2018, durante a noite, quando 

estacionava sua moto ao chegar em casa. Benedito Freitas foi o executor do 

crime e teria usado uma espingarda calibre 16 para assassinar o vereador. O 

motivo do crime seria um suposto relacionamento amoroso entre o vereador e 

as esposas de dois acusados.  

Os três acusados foram presos poucos dias depois. Na sentença, o juiz afirma 

que a motivação do crime é fútil e reprovável. 

Fonte: MPPA. 
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Ojuiz Roberto Ribeiro, da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nordeste 

paraense, determinou o cancelamento do show de funk do DJ Guuga, que estava 

marcado para esta sexta-feira (6) no município. A decisão, publicada na última 

quarta-feira (4), também proíbe qualquer show congênere com grande público, 

em qualquer estabelecimento localizado em Bragança e em qualquer data, até 

que os organizadores dos shows apresentem provas efetivas de que os eventos 



 
CLIPPING DE NOTÍCIAS DO TJPA 

Departamento de Comunicação – Coordenadoria de Imprensa 
(91) 3205-3256/3274 – coordenadoria.imprensa@tjpa.jus.br 

 

possuem todos os protocolos de segurança sanitária necessárias para conter a 

disseminação da Covid-19.  

A decisão, que atende ação civil pública do Ministério Público do Estado, valerá 

enquanto perdurar a situação de pandemia, sob pena de pagamento de multa 

no valor de R$ 200 mil que poderá ser majorada até o limite de R$ 1 milhão, 

além de medidas de interdição do local, apreensão de equipamentos e bens 

relacionados ao evento, sem prejuízo da apuração no âmbito criminal por crimes 

de desobediência e risco à saúde pública. 

Com a sentença, a prefeitura de Bragança e a empresa Brashow Promoções e 

Eventos LTDA, responsável pela organização do show DJ Guuga, possuem a 

obrigação de não realizar o evento que já estava marcado. Além disso, a 

empresa tem a obrigação de devolver os valores dos ingressos que já foram 

comprados pela população, sob pena de multa diária no valor de R$ 10 mil em 

caso de descumprimento, além de outras medidas que assegurem a tutela 

específica ou o resultado prático equivalente. 

A prefeitura local também está proibida, pela decisão, de emitir autorização para 

realização de festas e eventos congêneres, e/ou que ensejem aglomeração de 

pessoas, enquanto persistirem as restrições previstas no Decreto Estadual 

800/2020, que dispõe sobre as medidas de prevenção e contenção da Covid-19. 

“O descumprimento injustificado da decisão ou a criação de embaraços à sua 

efetivação poderá ser considerado como ato atentatório à dignidade da justiça 

(art. 77, IV e §2º, do CPC), sem prejuízo da aplicação de outras sanções 

previstas em lei”, ressalta o magistrado na sentença.  

As informações são do Tribunal de Justiça do Estado do Pará 

 


