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Cleyton Ramos França foi condenado a 27 anos de reclusão pelo crime de 

estupro cometido contra sua própria filha, uma bebê de 14 dias. A sentença foi 

proferida pelo juiz Erichson Alves Pinto, da Vara Única da Comarca de Santana 

do Araguaia, no sudeste paraense.  

Em carta aberta aos católicos Arcebispo de Belém diz que é acusado 

injustamente. Veja vídeo! 

https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/618838/em-carta-aberta-aos-catolicos-arcebispo-de-belem-diz-que-e-acusado-injustamente_-veja-video
https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/618838/em-carta-aberta-aos-catolicos-arcebispo-de-belem-diz-que-e-acusado-injustamente_-veja-video
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O juiz manteve a prisão do acusado e determinou a detração da pena do período 

que permaneceu preso. Assim o réu cumprirá 26 anos, 1 mês e 10 dias de prisão. 

De acordo com o processo, a criança foi levada ao hospital onde foi detectada 

dificuldade para respirar, recebendo o atendimento correspondente da equipe 

médica com técnicas de reanimação. Após o falecimento do bebê, a equipe 

procedeu a limpeza do corpo, quando verificaram a anormalidade e entenderam 

tratar-se de estupro, sendo tomadas as providências para a apuração do crime. 

O acusado foi preso em flagrante. 

Marcius Melhem é exposto por internautas com foto em campanha 

antiestupro 

Ainda conforme o processo, no dia do falecimento da criança, em perícia 

realizada no aparelho celular do acusado, foi constatada a realização de busca 

de vídeos de conteúdo adulto do tipo “sexo caseiro com novinhas”. O processo 

foi instruído com testemunhas da equipe médica e com laudos periciais. 

 

 

 

 

 

https://www.diarioonline.com.br/entretenimento/fama/618883/marcius-melhem-e-exposto-por-internautas-com-foto-em-campanha-antiestupro
https://www.diarioonline.com.br/entretenimento/fama/618883/marcius-melhem-e-exposto-por-internautas-com-foto-em-campanha-antiestupro
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As equipes da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos do Estado do Pará 

(DHAP), em ação conjunta com a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, 

cumpriram nesta segunda, 7, mandado de prisão de um casal acusado pelo 

crime de homicídio qualificado. A vítima foi o policial civil Arnaldo Alves Pereira, 

crime ocorrido no mês de julho deste ano, no município de Acará. Após 

praticarem o crime, os dois fugiram para a cidade de Florianópolis (SC) e foram 

localizados no bairro Vargem Grande, local onde estavam residindo há 

aproximadamente quatro meses. 
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"Após o crime, equipes da DHAP diligenciaram no sentindo de obter a autoria do 

crime que vitimou o agente do Estado, momento no qual conseguimos obter 

provas contundentes sobre a participação da dupla. Várias diligências foram 

realizadas em conjunto, e com algumas informações recebidas, a equipe 

conseguiu identificar o local exato no qual os alvos estavam", informou o 

delegado-geral Walter Resende. 

Com apoio de policiais de Santa Catarina, as equipes efetuaram o cumprimento 

dos mandados de prisão. Na residência dos criminosos, foi encontrada uma 

pistola e várias munições. Os suspeitos de prenome Nilza e Márcio são suspeitos 

de integrarem uma facção criminosa atuante no estado do Pará. Todos os 

procedimentos policiais ainda estão sendo devidamente realizados, bem como 

o recambiamento dos presos para o Pará. 

  

 

 

 

 

 

 


