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OTribunal de Justiça do Estado do Pará, através do desembargador Rômulo 

Nunes, concedeu habeas corpus evitando a prisão do ex-secretário municipal de 

Saúde de Belém, Sérgio de Amorim Figueiredo, e da mulher dele, Vivian Patrícia 

Pinheiro Barboza da Silva. 

Secretário de Saúde de Belém Sérgio Amorim deixa o cargo em meio a 

denúncias de superfaturamento 

https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/610831/secretario-de-saude-de-belem-sergio-amorim-deixa-o-cargo-em-meio-a-denuncias-de-superfaturamento
https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/610831/secretario-de-saude-de-belem-sergio-amorim-deixa-o-cargo-em-meio-a-denuncias-de-superfaturamento
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Na decisão, emitida no último domingo (8), o desembargador alega que ambos 

"apresentam endereço fixo e qualidades pessoais" e têm, "de forma clara, 

colaborado com as investigações, prestando depoimento espontaneamente e 

fornecendo seus aparelhos celulares às autoridades policiais quando solicitado".  

O desembargador alega ainda, "que não há possibilidade real de Sérgio de 

Amorim valer-se do cargo para embaraçar as investigações, ou incidir em 

eventual reiteração delitiva, pois como bem noticiado na impetração, não mais 

ocupa o cargo de Secretário de Saúde".  

Segundo fontes do judiciário,  até o momento não consta nenhum pedido de 

prisão contra Sérgio e que a solicitação do habeas corpus foi motivada por uma 

publicação de um site em que proprietário responde por acusações de 

disseminação de fake news. 

Justiça quebra sigilos bancário e fiscal e bloqueia R$ 740 mil de secretário 

de Saúde de Zenaldo Coutinho 

As prisões do ex-secretário e da mulher deveriam ocorrer hoje. Sérgio Amorim 

foi denunciado por fraudes na compra de respiradores pulmonares realizada pela 

Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) com recurso do Fundo Municipal de 

Saúde. Ele foi exonerado do cargo em publicação feita no Diário Oficial da União, 

no dia 13 de outubro deste ano, em meio às ações da Operação Quimera, 

quando ele se tornou alvo e teve o sigilo fiscal quebrado a pedido da Justiça.  

 

 

https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/610244/justica-quebra-sigilos-bancario-e-fiscal-e-bloqueia-r-740-mil-de-secretario-de-saude-de-zenaldo-coutinho
https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/610244/justica-quebra-sigilos-bancario-e-fiscal-e-bloqueia-r-740-mil-de-secretario-de-saude-de-zenaldo-coutinho
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Jederson Menezes Alves, conhecido como “maníaco de Marituba”, foi 

condenado a 30 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão em regime fechado, e 

514 dias-multa. A sentença foi proferida nesta segunda-feira, 09, pelo juiz Iran 

Ferreira Sampaio, da 1ª Vara Criminal de Marituba. 

https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/546565/maniaco-de-marituba-adolescente-tentou-atrair-outras-mulheres-pela-internet


 
CLIPPING DE NOTÍCIAS DO TJPA 

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

 

O réu, de 20 anos, foi julgado pelos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver 

contra Samara Duarte Mescouto, roubo majorado com concurso de pessoas 

contra Jennyfer Karen da Silva Martins e Jéssica Cristina da Silva Martins e pelo 

crime de corrupção de menor contra um adolescente. 

Janderson está preso preventivamente desde o dia 13 de janeiro, sob acusação 

de praticar crimes contra mulheres, na companhia do adolescente em Marituba. 

A sentença manteve a prisão preventiva do réu, em razão da gravidade com que 

os diversos crimes foram cometidos. Segundo o documento, Jederson ainda 

responde a outros processos por roubo, o que indica a tendência a repetir a 

prática criminosa. O valor do dia-multa foi fixado em um trigésimo do salário 

mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado. O pagamento da multa 

deverá ser feito em até 10 dias, a partir do trânsito em julgado da sentença. 

Em janeiro deste ano, o denunciado passou a residir na cidade de Marituba, onde 

conheceu o adolescente R.P.M, de 17 anos. No dia 9 de janeiro, Jederson e o 

adolescente planejaram a realização do roubo de um aparelho celular. O menor 

seria responsável por localizar potenciais vítimas em uma rede social por meio 

de um perfil falso, fazendo-se passar por uma pessoa do sexo feminino, pedindo 

que as vítimas viessem até Marituba para realizarem serviços de beleza. Na data 

combinada, Jederson emprestava sua bicicleta para o adolescente transportar 

as vítimas até os locais onde os crimes ocorriam. 

Ainda no dia 9 de janeiro, o menor acessou o Facebook e abordou Samara 

Duarte Mescouto, que anunciava serviços de cabeleireira. No dia 10 de janeiro, 

o adolescente, ainda se passando por uma mulher, enviou mensagem para a 

vítima, informando que um sobrinho iria buscá-la no ponto de ônibus e levá-la 

até sua residência para realizar o serviço. O adolescente, então, conduziu a 
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vítima até a casa de Jederson, onde o denunciado roubou seu material de 

trabalho e lhe aplicou um golpe conhecido por mata-leão, causando sua morte 

por sufocamento. Posteriormente, com a ajuda do menor, Jederson jogou o 

corpo em um terreno baldio. 

Também no dia 10 de janeiro, o adolescente voltou a abordar vítimas no 

Facebook, utilizando-se da mesma estratégia. A vítima, Jennyfer Karen da Silva 

Martins foi contratada como manicure e deveria aguardar o esposo da dita cliente 

em um ponto de ônibus na BR 316. Em 11 de janeiro, Jennyfer foi ao local 

combinado acompanhada de sua irmã, Jéssica Cristina da Silva Martins. Na 

ocasião, o adolescente falou que somente poderia transportar uma de cada vez 

na bicicleta. A vítima seguiu com o menor, que a levou para uma área de mata 

onde subtraiu seus pertences e passou a agredi-la, tendo aplicado um golpe que 

a asfixiou. 

Após praticar o crime, o adolescente retornou ao local onde Jéssica estava 

aguardando. A vítima subiu na bicicleta e em uma área de mata, o adolescente 

roubou seu dinheiro, um cordão, carteira, cartão bancário e um celular dela. Em 

seguida, violentou-a sexualmente. Depois do estupro, tentou sufocar a vítima, 

que travou luta corporal com o menor e fugiu pela mata. 

A defesa do réu pleiteou pela desclassificação do crime de latrocínio contra 

Samara Duarte Mescouto para roubo majorado pelo concurso de pessoas, bem 

como pela absolvição de Jederson dos crimes de roubo majorado contra as 

irmãs Jennyfer Karen da Silva Martins e Jéssica Cristina da Silva Martins, de 

corrupção de menores contra o adolescente R. P. M. e da ocultação do cadáver 

de Samara Duarte Mescouto. 
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Em resposta à apelação pela desclassificação do latrocínio para roubo majorado, 

o magistrado argumentou que o conjunto das provas apresentadas demonstra 

de forma consistente a materialidade e a autoria do latrocínio. Segundo ele, “A 

subtração foi consumada e a violência empregada pelo acusado e pelo 

adolescente para assegurar a detenção da res furtiva ou a impunidade foi 

suficiente para causar a morte da vítima, não importando se esse resultado foi 

obtido a título de dolo ou culpa, restando, portanto, configurado o crime de 

latrocínio”. O juiz acrescentou ainda que não é cabível a desclassificação do 

delito para o crime de homicídio, ante as provas que comprovam o fim 

patrimonial do delito praticado, além da jurisprudência que corrobora este 

entendimento. 

O juiz afirmou ser incabível a absolvição do acusado quanto aos crimes de roubo 

majorado contra as irmãs Jennyfer e Jéssica e pela ocultação de cadáver contra 

Samara Duarte. Em relação à tentativa de absolvição do crime de corrupção de 

menores, o magistrado esclareceu que a comprovação de que o acusado 

praticou os delitos acompanhado de menor configura o crime de corrupção de 

menores, independentemente de existência de prova da efetiva corrupção, haja 

vista a natureza formal do crime. 
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A 1ª Vara Criminal de Marituba condenou nesta segunda-feira (9) Jederson 

Menezes Alves, 20 anos, a 30 anos de prisão pelos crimes corrupção de menor, 

roubo, latrocínio e ocultação de cadáver de Samara Duarte Mescouto. 

De acordo com as investigações, em janeiro deste ano, Jederson passou a morar 

em Marituba, onde conheceu o adolescente R.P.M, de 17 anos, que 

https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/01/13/adolescente-e-suspeito-de-matar-uma-mulher-e-estuprar-outras-tres-vitimas-na-rmb.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/01/13/adolescente-e-suspeito-de-matar-uma-mulher-e-estuprar-outras-tres-vitimas-na-rmb.ghtml
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posteriormente ficou conhecido como o "Maníaco de Marituba". Os dois 

planejaram assaltar mulheres que ofertavam serviços de beleza pela internet. 

Eles criaram um perfil falso, no gênero feminino, para atrair as moças com falsa 

promessa de contratação do trabalho. 

No dia 10 de janeiro, Samara Mescouto foi enganada pela dupla. Ela foi 

conduzida pelo adolescente até a casa de Jederson. No local ela foi roubada e 

asfixiada até a morte pelo acusado. 

 

A terceira vítima, Samara Duarte Mescouto, estava desaparecida desde sexta-feira (10) e o corpo foi encontrado 

na noite de domingo (12). — Foto: Reprodução/TV Liberal 

Ainda no dia 10 de janeiro, o adolescente utilizou o perfil falso em uma rede 

social para contratar o serviço de Jennyfer Karen da Silva Martins. No dia 11, 

Jennyfer foi com a sua irmão Jéssica Cristina da Silva Martins ao encontro do 

adolescente, que informou que só poderia levar uma de cada vez. Jennyfer foi 

conduzida por R.P.M até uma área de mata, onde foi assaltada e asfixiada. Em 
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seguida, o adolescente retornou para buscar Jéssica, que também foi levada 

para a área de mata onde foi roubada e estuprada. A vítima conseguiu se 

desvencilhar do adolescente e fugiu. Jennyfer Martins ainda foi resgatada com 

vida, mas acabou morrendo no hospital. 

 

 

Vítima de 'maníaco de Marituba', Jennyfer Monteiro tem morte confirmada em hospital no Pará. — Foto: 

Reprodução / Facebook 

Jederson Alves foi preso e o adolescente de 17 anos apreendido no dia 13 

de janeiro. O juiz decidiu atender o pedido do MPPA de prisão preventiva do 

acusado devido os crimes relacionados possuírem pena maior de quatro anos. 

https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/01/13/adolescente-e-suspeito-de-matar-uma-mulher-e-estuprar-outras-tres-vitimas-na-rmb.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/01/13/adolescente-e-suspeito-de-matar-uma-mulher-e-estuprar-outras-tres-vitimas-na-rmb.ghtml
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Na decisão, o juiz Iran Ferreira Sampaio decretou 30 anos, nove meses e cinco 

dias de prisão em regime fechado, e 514 dias multa. Ele também responde a 

outros processos por roubo. 

O adolescente envolvido no caso foi julgado e sentenciado, em junho deste ano, 

com medida de internação pela vara competente de ato infracionais e medidas 

socioeducativas. O processo está em sigilo. 
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A Justiça concedeu um habeas corpus preventivo para o ex-secretário de saúde 

de Belém, Sérgio Amorim. Esta decisão da justiça impede que o ex-secretário 

seja preso, caso a prisão dele venha a ser decretada. 

Sérgio Amorim é investigado por supostas fraudes na compra de dez 

respiradores pulmonares pela prefeitura de Belém. Ele foi exonerado do 

cargo a pedido, após a Operação Quimera, da Polícia Civil, realizada no início 

de outubro na capital, quando houve o cumprimento de 12 mandados de busca 

e apreensão. 

De acordo com a Polícia, a compra dos equipamentos teria usado recursos do 

fundo municipal de saúde. E o prejuízo aos cofres públicos passaria de R$ 750 

mil. O ex-secretário de saúde nega qualquer irregularidade na compra dos 

respiradores. 

 

 

 

https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/10/09/policia-investiga-fraudes-na-compra-de-respiradores-pela-prefeitura-de-belem.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/10/15/investigado-por-supostas-fraudes-na-compra-de-respiradores-ex-secretario-de-saude-de-belem-adia-depoimento.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/10/15/investigado-por-supostas-fraudes-na-compra-de-respiradores-ex-secretario-de-saude-de-belem-adia-depoimento.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/10/15/sergio-amorim-e-afastado-do-cargo-de-titular-da-secretaria-de-saude-de-belem.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/10/15/sergio-amorim-e-afastado-do-cargo-de-titular-da-secretaria-de-saude-de-belem.ghtml
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Durante audiência de instrução e julgamento nesta segunda-feira (9) no Fórum 

da Comarca de Santarém, no oeste do Pará, a Justiça decidiu revogar a prisão 

preventiva de Diego Oliveira, jovem que confessou ter matado a facadas o 

sargento da Polícia Militar Edmilson Cardoso de Oliveira, 49 anos. O crime 

aconteceu em dezembro de 2019, no bairro Santarezinho. 

https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2019/12/12/corpo-de-sargento-da-pm-e-encontrado-dentro-de-residencia-no-bairro-santarenzinho-em-santarem.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2019/12/12/corpo-de-sargento-da-pm-e-encontrado-dentro-de-residencia-no-bairro-santarenzinho-em-santarem.ghtml


 
CLIPPING DE NOTÍCIAS DO TJPA 

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

 

Além de revogar a prisão por não haver mais elementos que justificassem o 

cárcere e não aplicar medidas cautelares, o juiz Gabriel Veloso, titular da 3ª Vara 

Criminal, desclassificou o crime para homicídio simples. 

Conforme o juiz, a qualificadora foi o meio que dificultou a defesa da vítima. No 

entanto, Diego também foi ferido, o que demonstra que apesar do sargento da 

PM ter morrido houve luta corporal entre os dois. 

"Havendo sim, ao meu ver, possibilidade dele, que era um policial militar, 

treinado e reconhecido pelas testemunhas como mais forte que o acusado, de 

se defender, desta feita, para mim não existe forma de manter essa qualificadora, 

assim, desclassifico a acusação simplesmente para homicídio simples", disse o 

juiz na decisão. 

Ainda na decisão, o juiz acatou em parte a denúncia apresentada pelo Ministério 

Público e decidiu pela pronúncia de Diego Oliveira, que agora será levado a Júri 

Popular. 

O advogado Igor Dolzanis, que faz a defesa de Diego, informou que já ingressou 

com recurso para que o cliente não vá a Júri Popular. 

O crime 

Diego Oliveira foi preso no dia 12 de dezembro de 2019, em uma comunidade 

no km 101 da BR-163, em Belterra. Na ocasião, o jovem contou à polícia que 

teria matado a golpes de faca o sargento da PM Edimilson Cardoso de Oliveira. 

O corpo do sargento foi encontrado na sua residência, na Rua Tomé de Souza, 

bairro Santarenzinho, depois que vizinhos notaram o portão aberto, chamaram 

https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2019/12/12/preso-assassino-de-sargento-da-pm-em-santarem-nos-conhecemos-pelo-facebook.ghtml


 
CLIPPING DE NOTÍCIAS DO TJPA 

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

 

pelo policial e ninguém apareceu para abrir a porta. A polícia foi acionada pelos 

vizinhos, e quando chegou ao local encontrou o corpo do sargento na sala. 

No quarto do sargento, segundo a polícia, havia muitas marcas de sangue, os 

móveis estavam revirados, indicando que ali tinha ocorrido luta corporal. 

Da residência do sargento, a motocicleta de sua propriedade foi levada. O 

veículo foi encontrado com Diego. 
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Jederson Menezes Alves, conhecido como “maníaco de Marituba”, de 20 anos, 

foi condenado a mais de 30 anos de prisão e 514 dias-multa. Ele responde pelos 

crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e roubo majorado com concurso de 

pessoas contra quatro mulheres, além de corrupção de menor. A sentença foi 

proferida nesta segunda-feira, 9. 

Janderson está preso preventivamente desde o dia 13 de janeiro, sob acusação 

de praticar crimes contra três mulheres. A sentença manteve a prisão, em razão 
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da gravidade com que os diversos crimes foram cometidos. Segundo o 

documento, Jederson ainda responde a outros processos por roubo. 

O valor do dia-multa foi fixado em um trigésimo do salário mínimo vigente à 

época do fato, devidamente atualizado. O pagamento da multa deverá ser feito 

em até dez dias, a partir do trânsito em julgado da sentença. 

Relembre o caso 

Em janeiro deste ano, o denunciado junto a um adolescente de 17 anos planejou 

a realização do roubo de um celular. O menor seria responsável por localizar 

potenciais vítimas por meio de um perfil falso no Facebook, fazendo-se passar 

por uma pessoa do sexo feminino, pedindo que as vítimas viessem até Marituba 

para realizar serviços de beleza. Na data combinada, Jederson emprestava sua 

bicicleta para o adolescente transportar as vítimas até os locais onde os crimes 

ocorriam. 

No dia 9 de janeiro, o menor abordou Samara Duarte Mescouto, que anunciava 

serviços de cabeleireira na rede social. No dia 10, o adolescente, ainda se 

passando por uma mulher, enviou mensagem para a vítima, informando que um 

sobrinho iria buscá-la no ponto de ônibus e levá-la até sua residência para 

realizar o serviço. O adolescente, então, conduziu a vítima até a casa de 

Jederson, onde o denunciado roubou seu material de trabalho e lhe aplicou um 

golpe, causando sua morte por sufocamento. Posteriormente, com a ajuda do 

menor, Jederson jogou o corpo em um terreno baldio. 

Também no dia 10, o adolescente voltou a abordar vítimas no Facebook, 

utilizando-se da mesma estratégia. A vítima, Jennyfer Karen da Silva Martins foi 

contratada como manicure e deveria aguardar o esposo da dita cliente em um 

ponto de ônibus na BR 316. Em 11 de janeiro, Jennyfer foi ao local combinado 
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acompanhada de sua irmã, Jéssica Cristina da Silva Martins. Na ocasião, o 

adolescente falou que somente poderia transportar uma de cada vez na bicicleta. 

A vítima seguiu com o menor, que a levou para uma área de mata onde subtraiu 

seus pertences e passou a agredi-la, tendo aplicado um golpe que a asfixiou. 

Após praticar o crime, o adolescente retornou ao local onde Jéssica estava 

aguardando. A vítima subiu na bicicleta e em uma área de mata, o adolescente 

roubou seu dinheiro, um cordão, carteira, cartão bancário e um celular dela. Em 

seguida, violentou-a sexualmente. Depois do estupro, tentou sufocar a vítima, 

que travou luta corporal com o menor e fugiu pela mata. 

 

Fonte: TJPA 

 

 

 

 


