
         
     



         
     

MATERIAL DE APOIO

Material de Apoio para os Promotores de Justiça com atuação no 
Tribunal do Júri, gentilmente cedido, e autorizado seu 
compartilhamento, pelo CAOP-CRIM do Mato Grosso do Sul. 



Autos nº
IP nº.

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

Vieram os autos com pedido de dilação de prazo
(fl. 62).

Compulsando o presente caderno investigatório,
verifica-se  que  Vossa  Excelência  determinou  algumas
diligências  a  serem  realizadas  para  a  elucidação  dos
fatos apurados nos autos às fls. 53-54, as quais não
foram cumpridas em sua totalidade.

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
requer  sejam  realizadas  as  diligências  remanescentes,
elencadas no referido despacho.
      

Para realização das diligências requeridas, bem
como,  para  conclusão  das  investigações,  o  Ministério
Público Estadual concede dilação de prazo de 30 (trinta)
dias.

Local e data

Promotor de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº
IP nº 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

Vieram os autos com pedido de dilação de prazo
(fl. 132).

Compulsando o presente caderno investigatório,
verifica-se  foram expedidos  ofícios ao  Hospital Santa
Casa,  solicitando  os  prontuários  médicos  das  vítimas
Jeferson Colodino Lopes e Shen Henrique Colodino, fls.
114, 122 e 131.

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
requer:

a) Averiguação junto ao Hospital Santa Casa, via
telefone,  se  os  prontuários  médicos  em
epígrafe já foram devidamente encaminhados ao
IMOL;

b) Sendo positiva a informação do item anterior,
oficie-se  ao  Instituto  de  Medicina  e
Odontologia  Legal  –  IMOL,  solicitando  a
remessa  dos  Laudos  de  Exame  de  Corpo  de
Delito Indireto das vítimas Jeferson Colodino
Lopes e Shen Henrique Colodino;

c) O cumprimento em máxima urgência a Ordem de
Serviço de fl. 89 e a imediata juntada de seu
relatório.

     
Para realização das diligências requeridas, bem

como,  para  conclusão  das  investigações,  este  Órgão
Ministerial  concede  dilação  de  prazo  de  30  (trinta)
dias.
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Local e data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº 
IP nº 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

Vieram os autos com pedido de dilação de prazo
(fl. 34).

Compulsando o presente caderno investigatório,
verifica-se que foi expedido a Ordem de Serviço à fl. 32
para localizar e intimar a vítima Paulo Cesar Ferreira
para prestar declarações sobre os fatos apurados nestes
autos.

Portanto, o Ministério Público Estadual requer
seja juntado o relatório da aludida ordem de serviço e,
ainda,  oficiado  ao  Hospital  Santa  Casa  solicitando  o
prontuário de atendimento médico da vítima Paulo Cesar.
      

Para realização das diligências requeridas, bem
como,  para  conclusão  das  investigações,  este  Órgão
Ministerial  concede  dilação  de  prazo  de  30  (trinta)
dias.

Local e data

Promotor de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP nº.

Senhor Delegado de Polícia:

Analisando  o  presente  Inquérito,  constata-se
que foi concedida dilação de 60 (sessenta) dias, no dia
05 de dezembro de 2012 (fl. 16), para a realização de
diligências para apuração dos fatos narrados nos autos.

Entretanto,  verifica-se  que  excedido  o  prazo
assinalado, não foi determinado a realização de qualquer
diligência pelo Delegado de Polícia da 6ª Delegacia de
Polícia  de  Campo  Grande-MS  no  referido  caderno
investigatório, sendo os presentes autos remetidos em 25
de março deste ano corrente a este órgão somente com
novo pedido de dilação de prazo (fl. 18).

 Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
requer seja expedido ofício à Companhia Independente de
Policiamento  de  Trânsito  da  Polícia  Militar  de  Mato
Grosso  do  Sul  (CIPTRAN-PM)  solicitando  a  cópia  do
boletim  de  acidente  de  transito  envolvendo  fatos
apurados no presente inquérito policial.

Para  realização  das  diligências  requisitadas,
bem como, a conclusão das investigações, o Ministério
Público Estadual concede dilação de 60 (sessenta) dias.

Ao  tempo  que  requer  seja  observado  pela
Autoridade Policial o prazo de permanência do presente
caderno investigatório na Delegacia de Polícia para que
este não seja novamente excedido.

Local e data

Promotor de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA
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Autos nº. 
IP n.º 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

Vieram os autos com pedido de dilação de prazo
à fl. 86.

Analisando os autos, observa-se que a vítima
Paulo Bill Alves da Silva não compareceu no Instituto de
Medicina e Odontologia Legal – IMOL para realização do
Exame de Corpo de Delito na forma direta (fl. 58).

Entretanto, verifica-se da certidão de fl. 75
do  dia  23/08/2013,  que  o  IMOL  está  em  posse  dos
prontuários médicos da vítima Paulo Bill Alves da Silva
para realização do Exame de Corpo de Delito Indireto
desta.

Portanto, o Ministério Público Estadual requer
seja reiterado o ofício de fl. 85, para que seja juntado
aos autos o Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto
da vítima Paulo Bill Alves da Silva em máxima urgência.
      

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
concede  dilação  de  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  a
realização  da  referida  diligência,  bem  como,  para  a
imediata conclusão das investigações.

Local e data

Promotor de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP n.º: 

Senhor Delegado de Polícia:

Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  o
provável alvo dos autores do delito ora apurado, era a
pessoa  de  alcunha  “Costelinha”.  Assim,  o  Ministério
Público Estadual requer sejam realizadas diligências com
o fim de identificar a pessoa de alcunha “Costelinha”,
mencionada  nos  depoimentos  acostados  nos  autos,  para
prestar esclarecimentos acerca dos fatos.

Outrossim, o Ministério Público Estadual requer
a juntada do Laudo Pericial, já requisitado ao Instituto
de Criminalística – IC (f. 66).

Para tanto, concede dilação de 60 (sessenta)
dias de prazo.

Local e data

Promotor de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da
democracia”

Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA
Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP n.º:

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

Vieram  os  autos  com  pedido  de  dilação  de
prazo (fl. 43).

O  Ministério  Público  Estadual  manifesta-se
favoravelmente  ao  requerido  por  Vossa  Excelência,  e
concede  dilação  de  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  a
conclusão das investigações.

Local e data

Promotor de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP n.º: 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  manifesta-se
favoravelmente ao requerido à fl. 56, e concede dilação
de  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  a  conclusão  das
investigações.

Local e data

Promotor de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP n.º: 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

Vieram os autos com pedido de dilação de prazo
(fl. 315).

O  Ministério  Público  Estadual  manifesta-se
favoravelmente  ao  requerido  por  Vossa  Excelência,  e
concede  dilação  de  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  a
conclusão das investigações.

Local e data

Promotor de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP n.º: 

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  manifesta-se
favoravelmente ao requerido à fl. 16, e concede dilação
de  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  a  conclusão  das
investigações.

Local e data

Promotor de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP n.º:

Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  manifesta-se
favoravelmente ao requerido à fl. 183, e concede dilação
de  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  a  conclusão  das
investigações.

Local e data

Promotor de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP n.º: 

Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  manifesta-se
favoravelmente ao requerido à fl. 12, e concede dilação
de  30  (trinta)  dias  de  prazo  para  a  conclusão  das
investigações.

Local e data

Promotor de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 

Senhor Delegado de Polícia:

O  Ministério  Público  Estadual  manifesta-se
favoravelmente ao requerido à f. 24, e concede dilação
de 60 (sessenta) dias de prazo para a juntada do Laudo
de Exame de Corpo de Delito da vítima, bem como, para a
conclusão das investigações.

Local e data

Promotor de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP n.º

MM. Juiz:

Embora tenham vindo os autos devidamente
relatados, constata-se a ausência do Laudo Pericial de
Exame de Corpo de Delito da vítima Fábio Lima, o qual
foi requisitado pela autoridade policial às fls. 09-10.

Assim,  ante  a  imprescindibilidade  do
referido  laudo  para  oferecimento  de  denúncia,  o
Ministério  Público  Estadual  requer  seja  oficiado  ao
Instituto  Médico  Legal  –  IMOL,  requerendo  o
encaminhamento do referido laudo no prazo de 72 (setenta
e duas) horas, a fim de que seja juntado aos autos com
maior celeridade possível, tendo em vista tratar-se de
indiciado preso.

Após,  requer  vista  dos  autos  para
oferecimento de denúncia.

  
Local e data

Promotor de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 

MM. Juiz:

Trata-se de pedido de  Produção Antecipada de Provas com pedido
de liminar formulado por Ademir Alves dos Santos, a fim de que seja realizado o
exame  pericial  de  corpo  de  delito  para  apurar  a  causa  mortis da  vítima  José
Aparecido dos Santos.

Infere-se  dos  autos  que,  no  dia  21  de  novembro  de  2014,  na  Rua
Doutor  José  Vilela  Bastos,  n.  25,  bairro  Parque  Residencial  Rita  Vieira,  nesta
Capital, a vítima José Aparecido dos Santos foi encontrada falecida por sua sobrinha
Celina Alves de Oliveira em sua residência na qual residia sozinha.

Consta, ainda, que no dia 24 de novembro de 2014, o corpo de José
Aparecido dos Santos teria sido liberado pelo Instituto de Medicina e Odontologia
Legal – IMOL, sendo a vítima velada e enterrada.

Entretanto, no dia 26 de novembro de 2014, o Agente de Polícia Keller
entrou em contato com os familiares da vítima e solicitou que comparecessem ao
IMOL, local em que foram informados que houve uma troca de corpos, sendo que a
pessoa enterrada anteriormente na realidade era Cícero Rosa e não José Aparecido
dos Santos.

Dessa forma , o requerente, na qualidade de irmão de José Aparecido
dos Santos e representando a família deste, por meio da presente medida cautelar,
pleiteia, liminarmente, com o fim de resguardar o direito de saber a sua real causa da
morte, bem como, de ter o direito de realizar o velório e o sepultamento do mesmo,
que: 

a) o corpo de JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS seja mantido no
IMOL, não podendo ser enterrado sem autorização judicial; 
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b) seja permitida a realização de exame necroscópico por assistente
técnico a ser indicado pela família, para identificação de causa da morte;
c)  seja  realizado  o  reconhecimento  do  corpo  pela  pessoa  de  ANDRÉ
LUIZ BRAÚNA, irmão do falecido; 

d) por fim, que seja autorizada a família do falecido a velar seu corpo
e realizar um sepultamento digno.

É a síntese do necessário.

A medida postulada encontra respaldo no artigo 156, inciso I, alínea 'a',
do Código de Processo Penal, que autoriza a produção de provas mesmo antes de
iniciada a ação penal,  desde que urgentes e relevantes,  atendidos os  critérios de
necessidade, adequação e proporcionalidade.

Em se tratando de perícia de exame necroscópico, a fim de subsidiar a
formação  da  opinio  delicti do  titular  da  ação  penal  e  verificação  da  própria
viabilidade  da  deflagração da  ação penal  para  apuração de  ilícito  penal  deveras
grave, dúvida não resta acerca do preenchimento dos requisitos legais.

Com efeito,  o  decurso do tempo,  somente acentua a dificuldade de
apuração do ocorrido,  considerando-se  a  decomposição do corpo da  vítima José
Aparecido dos Santos.

Diante  disso,  o  Ministério  Público  Estadual,  por  sua  representante
legal, manifesta-se favoravelmente ao pleito do requerente Ademir Alves dos Santos.

Local e data

Promotora de Justiça 

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
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Autos nº. 

MM. Juiz:

Em atenção ao despacho de f. 563, este Órgão
Ministerial manifesta-se nos seguintes termos.

Compulsando o feito, verifica-se que em sede de
audiência de instrução (fls. 468-469), foram ouvidas as
testemunhas  Osmar  Rodrigues  Chaves  e  Edgar  Cardenas
Bogado, tendo este órgão desistido da oitiva das demais
testemunhas arroladas na denúncia.

Diante  disso,  o  Ministério  Público  Estadual,
por  sua  representante  legal,  manifesta-se  pelo
aproveitamento  da  instrução  probatória  realizada  nos
autos, ao tempo que requer o devido prosseguimento do
feito.

Local e data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº.  

MM. Juiz:

Em atenção ao despacho de fls. 382-384, este
Órgão Ministerial manifesta-se nos seguintes termos:

Compulsando o feito, verifica-se que durante a
instrução  dos  autos  já  foram  ouvidas  todas  as
testemunhas pertinentes para a elucidação dos fatos.

Diante  disso,  o  Ministério  Público  Estadual,
por  sua  representante  legal,  manifesta-se  pelo
aproveitamento  da  instrução  probatória  realizada  nos
autos, ao tempo que requer o devido prosseguimento do
feito.

Local e data

Promotora de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos nº. 
IP n.º: 

MM. Juiz: 

O  presente  Inquérito  Policial  foi
instaurado  com  o  intuito  de  esclarecer  os  fatos
ocorridos no dia 29 de abril de 2013, por volta de
07h57min,  na  Rua  Robert  Splengler,  nº  456,  bairro
Jardim  Monte  Líbano,  nesta  cidade,  que  vitimou
Leonilio Pereira da Cunha.

Consta nos autos que no dia dos fatos a
vítima Leonilio Pereira da Cunha foi encontrada morta,
pendurada  pelo  pescoço  por  uma  corda  amarrada  na
varanda dos fundos da residência em que morava.

Infere-se  dos  depoimentos  prestados  por
familiares da vítima, que esta passava por problemas
de  natureza  financeira,  bem  como,  fazia  uso  de
medicamentos antidepressivos.

A materialidade restou comprovada através
do  Laudo  de  Exame  de  Corpo  de  Delito  –  Exame
Necroscópico  (fls.  09-10),  que  atestou  que  a  causa
mortis da  vítima  Leonilio  Pereira  da  Cunha  como
“INSUFICIÊNCIA  RESPIRATÓRIA  POR  ASFIXIA  MECÂNICA
COMPATÍVEL COM SUICÍDIO”.

Ademais, o Laudo Pericial de Exame de
Corpo de Delito em Local de Morte de Morte Violenta
(fls. 19-30) concluiu que:

“Não  foram  verificados  na  vítima  vestígios
aparentes de violência no local, causada por outra
pessoa. Não havia lesão aparente decorrente de luta
ou  defesa  por  parte  da  vítima.  Havia  indícios
característicos  de  que  a  vítima  tenha  utilizado
mecanismo de constrição do pescoço com uma corda,
feita de material sintético, pela ação da própria
massa corpórea em função da gravidade sobre o corpo
(Enforcamento).
A Perita levanta a HIPÓTESE de que tenha ocorrido
no local em tela uma morte resultante de asfixia
mecânica por constrição do pescoço, auto-eliminação
(SUICÍDIO)(...)”.
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No  caso  em  exame,  destaca-se  a
inocorrência da tipicidade e, como tal, não há que se
falar em crime.

A  legislação  em  vigor  assim  destaca
(Código Penal):

“Art. 14. Diz-se o crime:
I  –  consumado,  quando  nele  se  reúnem  todos  os
elementos de sua definição legal;
II – tentado, quando, iniciada a execução, não se
consuma  por  circunstância  alheias  à  vontade  do
agente (...).”

Apenas para efeitos elucidativos, impende
destacar a lição do mestre Francisco de Assis Toledo:

“(...) Conclui-se que a base fundamental de todo
fato  crime  é  um  comportamento  humano  (ação  ou
omissão). Mas para que esse comportamento humano
possa aperfeiçoar-se como um verdadeiro crime será
necessário  submetê-lo  a  uma  tríplice  ordem  de
valoração: tipicidade, ilicitude e culpabilidade.
Se pudermos afirmar de uma ação humana (a ação, em
sentido amplo, compreende a omissão, sendo, pois,
por  nós  empregado  o  termo  como  sinônimo  de
comportamento, ou de conduta) que é típica, ilícita
e culpável, teremos um fato-crime caracterizado, ao
qual se liga, como conseqüência, a pena criminal
e/ou medidas de segurança.1

Deste  modo,  para  que  determinado  fato
possa  ser  definido  como  crime,  mister  estejam
presentes todos os elementos que o formam, que são: 1)
a tipicidade; 2) ilicitude; e 3) culpabilidade.

Assim, são elementos do fato típico2:

Conduta;
Resultado;
Nexo de Causalidade;
Tipicidade.

Damásio Evangelista de Jesus esclarece:

1 Princípios Básicos de Direito Penal.. São Paulo: Saraiva. 2002, p. 82.
2 Para DAMÁSIO E. DE JESUS, os elementos do Fato Típico são: a) Conduta dolosa ou culposa; b)
Resultado; b) Nexo de Causalidade e; d) Tipicidade. Observa-se que, para a Teoria Clássica, o dolo e a
culpa,  ao  contrário  da  “dita”  Teoria  Finalista  apregoada  por  Damásio,  situam-se  na  Culpabilidade
(lembrando-se, ainda, que para este doutrinador, a culpabilidade é pressuposto da pena, e não elemento do
crime).
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“Tipicidade,  num  conceito  preliminar,  é  a
correspondência entre o fato praticado pelo agente
e a descrição de cada espécie de infração contida
na lei penal incriminadora.”3

Novamente  citando  as  palavras  de
Francisco de Assis Toledo, tem-se:

“(...)  conclui-se  que  o  tipo  penal  é  um  modelo
abstrato de comportamento proibido. É, em outras
palavras, descrição esquemática de uma classe de
condutas  que  possuam  características  danosas  ou
ético-socialmente  reprovadas,  a  ponto  de  serem
reputadas intoleráveis pela ordem jurídica.”4

No  caso  em  exame,  destaca-se  a
inocorrência da tipicidade e, como tal, não há que se
falar em crime, pois não há indícios de que alguém
tenha exteriorizado conduta a induzir, instigar ou a
auxiliar  no  apontado  suicídio  da  vítima  (Código
Penal). 

“Art. 122 - Induzir ou instigar alguém a suicidar-
se ou prestar-lhe auxílio para que o faça.”

Assim,  o  caso  enseja,  pois,  o
arquivamento.

Diante do exposto, esta representante do
Ministério Público Estadual, com base no artigo 18 do
Código  de  Processo  Penal,  requer  o  ARQUIVAMENTO do
presente  feito,  resguardando  a  possibilidade  de
reabertura  das  investigações  caso  surjam  novos
indícios ou suspeitas.

Local e data
 
  

Promotora de Justiça

3 JESUS, DAMÁSIO E. de. Direito Penal. Vol. 1. São Paulo: Saraiva. 1.995, p. 230.
4 Ob.cit, p. 127.
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Autos n.º
IP n.º 

MM. Juiz  : 

O  presente  Inquérito  Policial  foi
instaurado  com  o  intuito  de  esclarecer  os  fatos
ocorridos no dia 23 de fevereiro de 2012, por volta de
13h37min,  na  Santa  Casa  de  Misericórdia  de  Campo
Grande, situada na Rua Eduardo Santos Pereira, nº 88,
Centro, nesta capital, local onde Rafael Silva veio a
óbito.

Consta  dos  autos,  que  no  dia  12  de
fevereiro de 2012, na Rua da Poesia, nº 24, bairro
Jardim Anache, nesta capital, a vítima Rafael Silva
foi  até  à  residência  de  sua  irmã,  Rosalina  Silva,
momento em que se deslocou até ao quintal, local onde
estava estacionada uma motocicleta.

Então,  a  vítima  deitou-se  embaixo  da
motocicleta e disse “vai acabar meu sofrimento”.  Em
seguida,  a  vítima  tirou  o  cano  do  combustível  da
motocicleta,  molhando-se  com  gasolina,  líquido
inflamável.

Após,  a  vítima  acendeu  um  isqueiro  e
ateou fogo no próprio corpo, tendo saído correndo em
via pública.

Assim,  Rosalina  Silva  perseguiu  a
vítima em chamas e logrou êxito apagar o fogo, tendo
de  imediato  acionado  o  Corpo  de  Bombeiros,  que
encaminhou a vítima para a Santa Casa de Misericórdia
de Campo Grande.

A  materialidade  restou  comprovada
através do Laudo de Exame de Corpo de Delito – Exame
Necroscópico  (fls.  08-09),  que  atestou  que  a  causa
mortis da  vítima  Rafael  Silva  como  “choque  séptico
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(grande  queimado),  provocado  por  ação  térmica  pelo
calor (agente físico)”.

No  caso  em  exame,  destaca-se  a
inocorrência da tipicidade e, como tal, não há que se
falar em crime.

A  legislação  em  vigor  assim  destaca
(Código Penal):

“Art. 14. Diz-se o crime:

I  –  consumado,  quando  nele  se  reúnem  todos  os
elementos de sua definição legal;
II – tentado, quando, iniciada a execução, não se
consuma  por  circunstância  alheias  à  vontade  do
agente (...).”

Apenas  para  efeitos  elucidativos,
impende destacar a lição do mestre Francisco de Assis
Toledo:

“(...) Conclui-se que a base fundamental de todo
fato  crime  é  um  comportamento  humano  (ação  ou
omissão). Mas para que esse comportamento humano
possa aperfeiçoar-se como um verdadeiro crime será
necessário  submetê-lo  a  uma  tríplice  ordem  de
valoração: tipicidade, ilicitude e culpabilidade.
Se pudermos afirmar de uma ação humana (a ação, em
sentido amplo, compreende a omissão, sendo, pois,
por  nós  empregado  o  termo  como  sinônimo  de
comportamento, ou de conduta) que é típica, ilícita
e culpável, teremos um fato-crime caracterizado, ao
qual se liga, como conseqüência, a pena criminal
e/ou medidas de segurança.”1

Deste modo, para que determinado fato
possa  ser  definido  como  crime,  mister  estejam
presentes todos os elementos que o formam, que são: 1)
a tipicidade; 2) ilicitude; e 3) culpabilidade.

Assim, são elementos do fato típico2:
Conduta;
Resultado;
Nexo de Causalidade;
Tipicidade.

Damásio Evangelista de Jesus esclarece:

1 Princípios Básicos de Direito Penal.. São Paulo: Saraiva. 2002, p. 82.
2 Para DAMÁSIO E. DE JESUS, os elementos do Fato Típico são: a) Conduta dolosa ou culposa; b)
Resultado; b) Nexo de Causalidade e; d) Tipicidade. Observa-se que, para a Teoria Clássica, o dolo e a
culpa,  ao  contrário  da  “dita”  Teoria  Finalista  apregoada  por  Damásio,  situam-se  na  Culpabilidade
(lembrando-se, ainda, que para este doutrinador, a culpabilidade é pressuposto da pena, e não elemento do
crime).
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“Tipicidade,  num  conceito  preliminar,  é  a
correspondência entre o fato praticado pelo agente
e a descrição de cada espécie de infração contida
na lei penal incriminadora.”3

Novamente  citando  as  palavras  de
Francisco De Assis Toledo, tem-se:

“(...)  conclui-se  que  o  tipo  penal  é  um  modelo
abstrato de comportamento proibido. É, em outras
palavras, descrição esquemática de uma classe de
condutas  que  possuam  características  danosas  ou
ético-socialmente  reprovadas,  a  ponto  de  serem
reputadas intoleráveis pela ordem jurídica.”4

Assim,  diante  do  conjunto  probatório
colidido nos autos não há indícios de que alguém tenha
exteriorizado  conduta  a  induzir,  instigar  ou  a
auxiliar  no  apontado  suicídio  da  vítima  (Código
Penal). 

“Art. 122 - Induzir ou instigar alguém a suicidar-
se ou prestar-lhe auxílio para que o faça.”

Assim,  o  caso  enseja,  pois,  o
arquivamento.

Ante ao exposto, o  MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL,  com  fulcro  no  artigo  18  do  Código  de
Processo  Penal,  requer  o  arquivamento  do  presente
feito, resguardando a possibilidade de reabertura das
investigações caso surjam novos indícios ou suspeitas.

     
Local e data

 
Promotor de Justiça

3 JESUS, DAMÁSIO E. de. Direito Penal. Vol. 1. São Paulo: Saraiva. 1.995, p. 230.
4 Ob.cit, p. 127.
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Autos n.º 

IP nº 

MM. Juiz:

Trata-se  de  inquérito  policial  instaurado
para apurar a prática do crime de aborto, cometido, em
tese, por Jeszica Aparecida da Cruz Freitas, em 31/10/2005,
em  horário  indeterminado,  na  Rua  Dom  Aquino,  nº  323,
Centro, nesta Capital. 

Conquanto tenham vindo os autos devidamente
relatados, da análise deste, verifica-se que a conduta de
Jeszica  Aparecida  da  Cruz  Freitas  se  amolda  ao  crime
descrito no artigo 124, segunda parte, do Código Penal, o
qual  a  pena  máxima  cominada  é  de  03  (três)  anos  de
detenção. 

Logo, a prescrição do crime praticado pela
indiciada  denota-se,  a  princípio,  em  08  (oito)  anos,
conforme preconiza o artigo 109, IV, do Código Penal. 

Entretanto, segundo o artigo 115, do Código
Penal,  são  reduzidos  de  metade  os  prazos  de  prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21
(vinte e um) anos.

Insta salientar que a indiciada, nascida em
12/01/1986, tinha, no dia dos fatos, 19 (dezenove) anos de
idade,  o  que  lhe  confere  um  prazo  prescricional  de  4
(quatro) anos. 

Neste  contexto,  resta  reconhecida  a
prescrição, pois entre a data do fato (31/10/2005) (fls.
05-07)  e  a  presente  data  (11/06/2012)  decorreu  prazo
superior a 4 (quatro) anos, sem que houvesse qualquer causa
de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.
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Assim, considerando o disposto no artigo 109,
IV, c.c. artigo 115, ambos do Código Penal, verifica-se que
o feito encontra-se prescrito.

Ante  o  exposto,  o  Ministério  Público
Estadual, por meio de sua representante legal, requer o
arquivamento  do  presente  procedimento,  declarando-se
extinta  a  punibilidade  de  Jeszica  Aparecida  da  Cruz
Freitas, nos termos do art. 107, IV, do mesmo Codex.

Local e data

Promotora de Justiça
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Autos n.º 

IP nº

MM. Juiz:

Trata-se  de  inquérito  policial  instaurado
para apurar a prática do crime de aborto, cometido, em
tese, por Bernadeth dos Santos Bonfin, em 28/06/2005, em
horário indeterminado, na Rua Dom Aquino, nº 323, Centro,
nesta Capital. 

Conquanto tenham vindo os autos devidamente
relatados, da análise deste, verifica-se que a conduta de
Bernadeth dos Santos Bonfin se amolda ao crime descrito no
artigo 124, segunda parte, do Código Penal, o qual a pena
máxima cominada é de 03 (três) anos de detenção. 

Logo, a prescrição do crime praticado pela
indiciada  denota-se,  a  princípio,  em  08  (oito)  anos,
conforme preconiza o artigo 109, IV, do Código Penal. 

Entretanto, segundo o artigo 115, do Código
Penal,  são  reduzidos  de  metade  os  prazos  de  prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21
(vinte e um) anos.

Insta salientar que a indiciada, nascida em
22/09/1986, tinha, no dia dos fatos, 18 (dezoito) anos de
idade,  o  que  lhe  confere  um  prazo  prescricional  de  4
(quatro) anos. 

Neste  contexto,  resta  reconhecida  a
prescrição, pois entre a data do fato (28/06/2005) (fls.
05-07)  e  a  presente  data  (11/06/2012)  decorreu  prazo
superior a 4 (quatro) anos, sem que houvesse qualquer causa
de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.
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Assim, considerando o disposto no artigo 109,
IV, c.c. artigo 115, ambos do Código Penal, verifica-se que
o feito encontra-se prescrito.

Ante  ao  exposto,  o  Ministério  Público
Estadual, por meio de sua representante legal, requer o
arquivamento  do  presente  procedimento,  declarando-se
extinta a punibilidade de Bernadeth dos Santos Bonfin, nos
termos do art. 107, IV, do mesmo Codex.

Local e data

Promotora de Justiça

2
“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”

Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877



Autos n.º: 
IP n.º: 

MM. Juiz: 

O  presente  Inquérito  Policial  foi
instaurado  com  o  intuito  de  esclarecer  os  fatos
ocorridos no dia 1º de setembro de 2012, por volta de
19h40min,  no  Hospital  Santa  Casa  da  Misericórdia,
localizado  na  Rua  Eduardo  Santos  Pereira,  nº  88,
Centro, nesta Capital, local onde Jercília Maria da
Silva veio a óbito.

Consta dos autos, que poucos dias antes
dos fatos, a vítima estava em sua residência, momento
em que caiu de sua cama, o que resultou em fraturas no
fêmur.

Assim, a vítima foi socorrida por seu
filho  e  encaminhada  para  a  Unidade  de  Pronto
Atendimento do Bairro Tiradentes e posteriormente para
a Santa Casa, onde foi submetida a uma cirurgia na
região do quadril, para colocação de uma prótese. 

Após o aludido procedimento cirúrgico,
a vítima continuou internada, vindo a falecer no dia
1º de setembro de 2012.

Consta do Laudo de Exame de Corpo de
Delito Exame Necroscópico (fls. 06-07/IP), que a causa
mortis da  vítima  Jercília  Maria  da  Silva  foi
Tromboembolismo  cardiopulmonar  secundário  a
complicações de traumatismo (fratura de colo de fêmur)
ocasionado por ação contundente.

 
No  mesmo  sentido  são  as  declarações

prestadas  pelo  Perito  Médico  Legista,  Gustavo
Gonçalves da Cruz, acerca da morte da vítima, o qual
afirma  que  ”a  causa  mortis  foi  compatível  com
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tromboembolismo  cardiopulmonar,  o  que  é  comum  em
pacientes idosos e acamados”.

No  caso  em  exame,  destaca-se  a
inocorrência da tipicidade e, como tal, não há que se
falar em crime.

O Código Penal, ao dispor sobre o crime
de homicídio, estabelece:

“Art. 121. Matar alguém:
Pena – reclusão, de 06 (seis) a 20 (vinte)
anos.

Assim,  não  há  indícios,  pois,  da
exteriorização, no mundo fático, do verbo “matar” e,
como  tal,  não  há  o  enquadramento  típico
supramencionado.

Ainda  que  se  questionasse  a  tese
supramencionada, não há elementos nos autos que possam
apontar indícios de autoria.

O  caso  enseja,  pois,  o
arquivamento.

Sobre o arquivamento, impende destacar
a lição de JULIO FABBRINI MIRABETE:

“O  arquivamento  do  inquérito  cabe  ao
juiz,  a  requerimento  do  Ministério
Público.  Este,  de  acordo  com  o
princípio  da  obrigatoriedade,  deve
formular um juízo de valor sobre o seu
conteúdo,  para  avaliar  da  existência,
ou não, de elementos suficientes para
fundamentar  a  acusação.  Caso  não
encontre tais elementos (tipicidade do
fato,  indícios  de  autoria,  condições
de  procedibilidade  ou  de  punibilidade
etc (...) cumpre-lhe requerer ao juiz
o arquivamento” 1 

Ante ao exposto, o  MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL,  com  fulcro  no  artigo  18  do  Código  de
Processo  Penal,  requer  o  arquivamento  do  presente
feito, resguardando a possibilidade de reabertura das
investigações caso surjam novos indícios ou suspeitas.

1 Código Penal Interpretado. São Paulo: Atlas. 2001, p. 144.
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Local e data

Promotor de Justiça
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Autos n.º: 
IP n.º:

MM. Juiz: 

O  presente  Inquérito  Policial  foi
instaurado  com  o  intuito  de  esclarecer  os  fatos
ocorridos no dia 17 de julho de 2012, por volta de
12h15min, na Rua Dr. Silvio de Andrade, nº 478, bairro
Planalto,  nesta  Capital,  local  onde  Sokoai  Guibu
sofreu uma queda, sofrendo lesões que lhe causaram a
morte.

Consta  dos  autos  que,  no  dia  17  de
julho de 2012 a vítima Sokoai Guibu, de 93 (noventa e
três) anos de idade, sofreu uma queda de sua cama,
resultando em fraturas no fêmur.

Em  seguida,  a  vítima  foi  levada  ao
Hospital Santa Casa de Misericórdia de Campo Grande,
no entanto, no dia 20 de julho de 2012, a vítima ceio
a óbito.

Consta do Laudo de Exame de Corpo de
Delito Exame Necroscópico (fls. 06-07/IP), que a causa
mortis da vítima Sokoai Guibu foi  Infarto Agudo do
Miocárdio.

 
No  caso  em  exame,  destaca-se  a

inocorrência da tipicidade e, como tal, não há que se
falar em crime.

O Código Penal, ao dispor sobre o crime
de homicídio, estabelece:

“Art. 121. Matar alguém:
Pena  –  reclusão,  de  06  (seis)  a  20
(vinte) anos.
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Assim,  não  há  indícios,  pois,  da
exteriorização, no mundo fático, do verbo “matar” e,
como  tal,  não  há  o  enquadramento  típico
supramencionado.

Ainda  que  se  questionasse  a  tese
supramencionada, não há elementos nos autos que possam
apontar indícios de autoria.

O  caso  enseja,  pois,  o
arquivamento.

Sobre o arquivamento, impende destacar
a lição de JULIO FABBRINI MIRABETE:

“O  arquivamento  do  inquérito  cabe
ao  juiz,  a  requerimento  do
Ministério Público. Este, de acordo
com o princípio da obrigatoriedade,
deve  formular  um  juízo  de  valor
sobre o  seu conteúdo,  para avaliar
da existência, ou não, de elementos
suficientes  para  fundamentar  a
acusação.  Caso  não  encontre  tais
elementos  (tipicidade  do  fato,
indícios  de  autoria,  condições  de
procedibilidade  ou  de  punibilidade
etc  (...)  cumpre-lhe  requerer  ao
juiz o arquivamento” 1 

Ante ao exposto, o  MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL,  com  fulcro  no  artigo  18  do  Código  de
Processo  Penal,  requer  o  arquivamento  do  presente
feito, resguardando a possibilidade de reabertura das
investigações caso surjam novos indícios ou suspeitas.

Local e data

Promotor de Justiça

1 Código Penal Interpretado. São Paulo: Atlas. 2001, p. 144.
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Autos n.º: 
IP n.º: 

MM. Juiz: 

O  presente  Inquérito  Policial  foi
instaurado com o intuito de esclarecer os fatos ocorridos
no dia 07 de março de 2011, por volta de 15h55min, na Rua
da Ilha, 456, nesta Capital, local onde João Fogaça sofreu
uma queda acidental, causando-lhe lesões que resultaram em
sua morte.

Na data dos fatos, a vítima João Fogaça, de
64 (sessenta e quatro) anos de idade, estava sozinha em
sua residência, momento em que seu filho Marco Aurélio
Fogaça  foi  lhe  visitar  e  o  encontrou  em  sua  cama,  em
aparente estado de choque.

Em seguida, Marco Aurélio Fogaça acionou o
SAMU  e  a  vítima  foi  levada  ao  Hospital  Santa  Casa  de
Misericórdia  de  Campo  Grande,  porém,  no  dia  seguinte
morreu.

Consta do Laudo de Exame de Corpo de Delito
Exame Necroscópico (fls. 08-10/IP), que a “causa mortis”
da vítima João Fogaça foi Traumatismo Cranioencefálico por
ação contundente.

Ademais, em termo de declarações (fls. 32),
a  testemunha  Marco  Aurélio  Fogaça,  filho  da  vítima,
afirmou que na residência da vítima havia vômitos pelo
chão  do  banheiro  e,  ainda,  que  aparentemente  a  vítima
teria caído no banheiro e ido repousar em sua cama. 

Referida  testemunha  ressaltou  que  na
residência  onde  foi  encontrada  a  vítima,  não  foi
constatado sinal de arrombamento.

No caso em exame, destaca-se a inocorrência
da tipicidade e, como tal, não há que se falar em crime.

O Código Penal, ao dispor sobre o crime de
homicídio, estabelece:
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“Art. 121. Matar alguém:
Pena – reclusão, de 06 (seis) a 20 (vinte)
anos.

Assim,  não  há  indícios,  pois,  da
exteriorização, no mundo fático, do verbo “matar” e, como
tal, não há o enquadramento típico supramencionado.

Ainda  que  se  questionasse  a  tese
supramencionada,  não  há  elementos  nos  autos  que  possam
apontar indícios de autoria.

O caso enseja, pois, o arquivamento.

Sobre  o  arquivamento,  impende  destacar  a
lição de JULIO FABBRINI MIRABETE:

“O  arquivamento  do  inquérito  cabe  ao
juiz,  a  requerimento  do  Ministério
Público.  Este,  de  acordo  com  o
princípio  da  obrigatoriedade,  deve
formular um juízo de valor sobre o seu
conteúdo, para avaliar da existência,
ou não, de elementos suficientes para
fundamentar  a  acusação.  Caso  não
encontre tais elementos (tipicidade do
fato,  indícios  de  autoria,  condições
de procedibilidade ou de punibilidade
etc (...) cumpre-lhe requerer ao juiz
o arquivamento” 1 

Ante  ao  exposto, o  MINISTÉRIO  PÚBLICO
ESTADUAL, com fulcro no artigo 18 do Código de Processo
Penal,  requer  o  arquivamento  do  presente  feito,
resguardando  a  possibilidade  de  reabertura  das
investigações caso surjam novos indícios ou suspeitas.

Local e data

Promotora de Justiça

1 Código Penal Interpretado. São Paulo: Atlas. 2001, p. 144.
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Autos nº: 
IP nº:

MM. Juiz: 

O  presente  Inquérito  Policial  foi
instaurado  com  o  intuito  de  esclarecer  os  fatos
ocorridos  no  dia  03  de  junho  de  2012,  por  volta  de
19h15min, na Avenida Duque de Caxias, nº 474, bairro
Amambaí,  nesta  Capital,  local  onde  Luciana  Maria  de
Oliveira veio a óbito.

Consta dos autos, que a vítima Luciana
Maria de Oliveira era portador de hipertensão, fumante e
costumava ingerir bebidas alcoólicas.

Na data dos fatos, a vítima estava em na
residência de uma amiga chamada Simone, localizada na
Avenida Tamandaré, nesta Capital, local onde funciona um
Bar. Consta que em determinado momento, a vítima sentiu
um  mal-estar  e  sofreu  uma  queda.  Então,  populares
acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência –
SAMU, o qual encaminhou a vítima para o Hospital Militar
de Área de Campo Grande.

Segundo restou apurado, foram realizadas
manobras  de  reanimação  cardiopulmonar  na  vítima,  pois
esta já estava em morte aparente. Contudo, não houve
reação da vítima, sendo constado seu óbito (f. 06).

Realizado o Exame de Corpo de Delito –
Exame Necroscópico (fls. 16-17-versos/IP), constatou-se
no Laudo Pericial que a “causa mortis” da vítima Luciana
Maria  de  Oliveira  foi  HEMORRAGIA  INTERNA  AGUDA  –
ANEURISMA DISSECANTE DE AORTA.

 
No  caso  em  exame,  destaca-se  a

inocorrência da tipicidade e, como tal, não há que se
falar em crime.

O Código Penal, ao dispor sobre o crime
de homicídio, estabelece:

“Art. 121. Matar alguém:
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Pena  –  reclusão,  de  06  (seis)  a  20
(vinte) anos.

Assim,  não  há  indícios,  pois,  da
exteriorização,  no  mundo  fático,  do  verbo  “matar”  e,
como tal, não há o enquadramento típico supramencionado.

Ainda  que  se  questionasse  a  tese
supramencionada, não há elementos nos autos que possam
apontar indícios de autoria.

O caso enseja, pois, o arquivamento.

Sobre o arquivamento, impende destacar a
lição de JULIO FABBRINI MIRABETE:

“O arquivamento do inquérito cabe ao
juiz,  a  requerimento  do  Ministério
Público.  Este,  de  acordo  com  o
princípio  da  obrigatoriedade,  deve
formular  um  juízo  de  valor  sobre  o
seu  conteúdo,  para  avaliar  da
existência,  ou  não,  de  elementos
suficientes  para  fundamentar  a
acusação.  Caso  não  encontre  tais
elementos  (tipicidade  do  fato,
indícios  de  autoria,  condições  de
procedibilidade  ou  de  punibilidade
etc  (...)  cumpre-lhe  requerer  ao
juiz o arquivamento” 1 

Ante  ao  exposto, o  MINISTÉRIO  PÚBLICO
ESTADUAL, com fulcro no artigo 18 do Código de Processo
Penal,  requer  o  arquivamento  do  presente  feito,
resguardando  a  possibilidade  de  reabertura  das
investigações caso surjam novos indícios ou suspeitas.

Local e data

Promotor de Justiça em Substituição Legal

1 Código Penal Interpretado. São Paulo: Atlas. 2001, p. 144.
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Autos n.º: 
IP n.º: 

MM. Juiz: 

O  presente  Inquérito  Policial  foi
instaurado  com  o  intuito  de  esclarecer  os  fatos
ocorridos no dia 27 de fevereiro de 2013, por volta de
19h05min,  no  Hospital  Santa  Casa  da  Misericórdia,
localizado  na  Rua  Eduardo  Santos  Pereira,  nº  88,
Centro,  nesta  Capital,  local  onde  Ludovina  Gomes
Cabanellas veio a óbito.

Consta nos autos, que na data de 18 de
fevereiro deste ano corrente, a vítima Ludovina Gomes
Cabanellas,  de  93  (noventa  e  três)  anos  de  idade,
sofreu uma queda acidental em sua residência, o que
resultou em fraturas no fêmur.

Assim, Vera Lúcia Rubio Pereira, neta
da vítima, acionou o serviço de atendimento móvel de
urgência – SAMU, que socorreu e encaminhou a vítima
para o Hospital Santa Casa da Misericórdia, onde foi
submetida a uma cirurgia.

Durante  o  aludido  procedimento
cirúrgico  a  vítima  sofreu  uma  parada
cardiorrespiratória  sendo  realizadas  manobras  de
reanimação cardiopulmonar.

Após,  Ludovina  Gomes  Cabanellas  foi
encaminhada  ao  Centro  de  Terapia  Intensiva  –  CTI,
tendo permanecido internada para recuperação, porém,
teve uma evolução para um quadro de pneumonia, vindo a
falecer no dia 27 de fevereiro de 2013.

Consta do Laudo de Exame de Corpo de
Delito Exame Necroscópico (fls. 11-12/IP), que a causa
mortis da  vítima  Ludovina  Gomes  Cabanellas  foi
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broncopneumonia,  fratura  do  colo  fêmur  por  ação
contundente.

No  caso  em  exame,  destaca-se  a
inocorrência da tipicidade e, como tal, não há que se
falar em crime.

O Código Penal, ao dispor sobre o crime
de homicídio, estabelece:

“Art. 121. Matar alguém:
Pena – reclusão, de 06 (seis) a 20 (vinte)
anos.

Assim,  não  há  indícios,  pois,  da
exteriorização, no mundo fático, do verbo “matar” e,
como  tal,  não  há  o  enquadramento  típico
supramencionado.

Ainda  que  se  questionasse  a  tese
supramencionada, não há elementos nos autos que possam
apontar indícios de autoria.

O  caso  enseja,  pois,  o
arquivamento.

Sobre o arquivamento, impende destacar
a lição de JULIO FABBRINI MIRABETE:

“O  arquivamento  do  inquérito  cabe  ao
juiz,  a  requerimento  do  Ministério
Público.  Este,  de  acordo  com  o
princípio  da  obrigatoriedade,  deve
formular um juízo de valor sobre o seu
conteúdo,  para  avaliar  da  existência,
ou não, de elementos suficientes para
fundamentar  a  acusação.  Caso  não
encontre tais elementos (tipicidade do
fato,  indícios  de  autoria,  condições
de  procedibilidade  ou  de  punibilidade
etc (...) cumpre-lhe requerer ao juiz
o arquivamento” 1 

Ante ao exposto, o  MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL,  com  fulcro  no  artigo  18  do  Código  de
Processo  Penal,  requer  o  arquivamento  do  presente
feito, resguardando a possibilidade de reabertura das
investigações caso surjam novos indícios ou suspeitas.

1 Código Penal Interpretado. São Paulo: Atlas. 2001, p. 144.
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Local e data

Promotora de Justiça
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Autos n.º: 
IP n.º: 

MM. Juiz: 

O  presente  Inquérito  Policial  foi
instaurado  com  o  intuito  de  esclarecer  os  fatos
ocorridos no dia 07 de abril de 2013, por volta de
10h10min,  no  Hospital  Santa  Casa  da  Misericórdia,
localizado  na  Rua  Eduardo  Santos  Pereira,  nº  88,
Centro, nesta Capital, local onde Idalina Fraga veio a
óbito.

Consta nos autos, que três dias anteriores
aos fatos, a vítima Idalina Fraga, de 89 (oitenta e
nove) anos de idade, sofreu uma queda acidental em sua
residência e acabou batendo a região da cabeça.

Assim, Walter Jorge Lopes, filho da vítima,
acionou o serviço de atendimento móvel de urgência –
SAMU,  que  socorreu  e  encaminhou  a  vítima  para  o
Hospital Santa Casa da Misericórdia.

Entretanto,  apesar  de  ter  recebido
atendimento  médico,  Idalina  Fraga  não  resistiu  aos
ferimentos ocasionados pela queda e faleceu na data de
07 de abril de 2013.

Consta do Laudo de Exame de Corpo de Delito
Exame Necroscópico (fls. 09-10/IP), que a causa mortis
da  vítima  Idalina  Fraga  foi  “TRAUMATISMO
CRANIOENCEFÁLICO  POR  AÇÃO  CONTUNDENTE  –  QUEDA  DA
PRÓPRIA ALTURA”.

No caso em exame, destaca-se a inocorrência
da tipicidade e, como tal, não há que se falar em
crime.

O Código Penal, ao dispor sobre o crime de
homicídio, estabelece:

“Art. 121. Matar alguém:
Pena – reclusão, de 06 (seis) a 20 (vinte) anos.”
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Assim,  não  há  indícios,  pois,  da
exteriorização, no mundo fático, do verbo “matar” e,
como  tal,  não  há  o  enquadramento  típico
supramencionado.

Ainda  que  se  questionasse  a  tese
supramencionada, não há elementos nos autos que possam
apontar indícios de autoria.

O caso enseja, pois, o arquivamento.

Sobre  o  arquivamento,  impende  destacar  a
lição de JULIO FABBRINI MIRABETE:

“O arquivamento do inquérito cabe ao juiz, a
requerimento do Ministério Público. Este, de
acordo  com  o  princípio  da  obrigatoriedade,
deve formular um juízo de valor sobre o seu
conteúdo, para avaliar da existência, ou não,
de  elementos  suficientes  para  fundamentar  a
acusação.  Caso  não  encontre  tais  elementos
(tipicidade  do  fato,  indícios  de  autoria,
condições  de  procedibilidade  ou  de
punibilidade etc (...) cumpre-lhe requerer ao
juiz o arquivamento” 1 

Ante  ao  exposto, o  MINISTÉRIO  PÚBLICO
ESTADUAL,  com  fulcro  no  artigo  18  do  Código  de
Processo  Penal,  requer  o  arquivamento  do  presente
feito, resguardando a possibilidade de reabertura das
investigações caso surjam novos indícios ou suspeitas.

Local e data

Promotora de Justiça

1 Código Penal Interpretado. São Paulo: Atlas. 2001, p. 144.
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Autos nº:
IP nº: 

MM. Juiz: 

O  presente  Inquérito  Policial  foi
instaurado  com  o  intuito  de  esclarecer  os  fatos
ocorridos no dia 22 de junho de 2012, por volta de
20h35min, na Rua Naim Dibo, nº 929, Bairro Coophavilla
II, nesta Capital, local onde Celso Dos Santos veio a
óbito.

Consta  dos  autos,  que  a  vítima  Celso
dos Santos era portador de hipertensão, diabetes, bem
como, possuía baixo índice de plaquetas no sangue.

Na data dos fatos, a vítima estava em
sua residência em companhia de suas irmãs, sendo que
se  queixava  de  sentir  muito  frio  e  começou  a
apresentar as pupilas dilatadas, momento em que sofreu
um desmaio repentino, sendo encaminhada para a Unidade
de Saúde Cophavilla II.

Em  seguida,  foram  realizadas  manobras
de reanimação cardiopulmonar na vítima, pois esta já
estava em morte aparente. Contudo, não houve reação da
vítima, sendo constado seu óbito.

Conforme Certidão de óbito (f. 11/IP),
que a “causa mortis” da vítima Celso Dos Santos foi
Choque  cardiogênico;  infarto  agudo  do  miocárdio;
cardiopatia  hipertensiva;  hipertensão  arterial
essencial.

 
No  caso  em  exame,  destaca-se  a

inocorrência da tipicidade e, como tal, não há que se
falar em crime.

O Código Penal, ao dispor sobre o crime
de homicídio, estabelece:

“Art. 121. Matar alguém:
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Pena – reclusão, de 06 (seis) a 20 (vinte)
anos.

Assim,  não  há  indícios,  pois,  da
exteriorização, no mundo fático, do verbo “matar” e,
como  tal,  não  há  o  enquadramento  típico
supramencionado.

Ainda  que  se  questionasse  a  tese
supramencionada, não há elementos nos autos que possam
apontar indícios de autoria.

O  caso  enseja,  pois,  o
arquivamento.

Sobre o arquivamento, impende destacar
a lição de JULIO FABBRINI MIRABETE:

“O  arquivamento  do  inquérito  cabe  ao
juiz,  a  requerimento  do  Ministério
Público.  Este,  de  acordo  com  o
princípio  da  obrigatoriedade,  deve
formular um juízo de valor sobre o seu
conteúdo,  para  avaliar  da  existência,
ou não, de elementos suficientes para
fundamentar  a  acusação.  Caso  não
encontre tais elementos (tipicidade do
fato,  indícios  de  autoria,  condições
de  procedibilidade  ou  de  punibilidade
etc (...) cumpre-lhe requerer ao juiz
o arquivamento” 1 

Ante ao exposto, o  MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL,  com  fulcro  no  artigo  18  do  Código  de
Processo  Penal,  requer  o  arquivamento  do  presente
feito, resguardando a possibilidade de reabertura das
investigações caso surjam novos indícios ou suspeitas.

Local e data

Promotor de Justiça

1 Código Penal Interpretado. São Paulo: Atlas. 2001, p. 144.
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Autos nº: 
IP nº: 

MM. Juiz: 

O  presente  Inquérito  Policial  foi
instaurado  com  o  intuito  de  esclarecer  os  fatos
ocorridos no dia 28 de julho de 2012,  no Hospital
Santa  Casa  de  Misericórdia,  localizado  na  Rua
Eduardo  Santos  Pereira,  nº  88,  Centro,  nesta
capital, local onde Alex Pereira Alaman veio a óbito.

Consta nos autos, que no dia 03 de julho de
2013, na Rua Duque de Caxias, bairro Santo Antônio,
nesta capital, Alex Pereira Alaman, Carlos Henrique de
Oliveira  Arguelho  e  Bruno  Carlos  Faria  foram
surpreendidos  por  policiais  militares  após  diversas
práticas delituosas apuradas no Boletim de Ocorrência
de fls. 05-08/IP.

Assim,  após  a  abordagem  realizada  pelos
policiais, estes iniciaram diligências para encontrar
os bens subtraídos, as armas de fogo utilizadas nos
aludidos  crimes,  bem  como,  outras  medidas  para
elucidar os fatos.

Durante  as  referidas  diligências  Alex
Pereira Alaman informou que estava sentindo dores no
tórax  e,  ainda,  que  havia  feito  uso  de  substância
entorpecente,  sendo  que,  em  seguida,  sofreu  um
desmaio.

Os policiais fizeram massagem cardíaca para
reanimar a vítima Alex e o levaram para o Posto de
Saúde Nova Bahia, onde recebeu tratamento médico.

Posteriormente,  Alex  foi  encaminhado  e
internado  no  Hospital  Santa  Casa,  tendo  diversas
paradas cardíacas, assim, seu estado acabou evoluindo
para uma infecção débito cardíaco, sendo que Alex não
resistiu e faleceu.
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Realizado  o  Exame  de  Corpo  de  Delito  -
Exame  Necroscópico  (fls.  23-26/IP),  verifica-se  no
Laudo  Pericial  que  a  causa  morte  da  vítima  Alex
Pereira Alaman foi “CHOQUE CARDIOGÊNICO, consequente a
INFARTO  AGUDO  DO  MIOCÁRDIO”,  ocasionado  por  morte
natural.

No  caso  em  exame,  destaca-se  a
inocorrência da tipicidade e, como tal, não há que
se falar em crime.

O Código Penal, ao dispor sobre o crime
de homicídio, estabelece:

“Art. 121. Matar alguém:
Pena – reclusão, de 06 (seis) a 20 (vinte) anos.

Assim,  não  há  indícios,  pois,  da
exteriorização, no mundo fático, do verbo “matar” e,
como  tal,  não  há  o  enquadramento  típico
supramencionado.

Ainda  que  se  questionasse  a  tese
supramencionada,  não  há  elementos  nos  autos  que
possam apontar indícios de autoria.

O caso enseja, pois, o arquivamento.

Sobre o arquivamento, impende destacar a
lição de Julio Fabbrini Mirabete:

“O  arquivamento  do  inquérito  cabe  ao  juiz,  a
requerimento  do  Ministério  Público.  Este,  de
acordo com o princípio da obrigatoriedade, deve
formular um juízo de valor sobre o seu conteúdo,
para avaliar da existência, ou não, de elementos
suficientes para fundamentar a acusação. Caso não
encontre  tais  elementos  (tipicidade  do  fato,
indícios de autoria, condições de procedibilidade
ou de punibilidade etc (...) cumpre-lhe requerer
ao juiz o arquivamento”.1 

Ante  ao  exposto, o  MINISTÉRIO  PÚBLICO
ESTADUAL,  com  fulcro  no  artigo  18  do  Código  de
Processo  Penal,  requer  o  arquivamento  do  presente
feito, resguardando a possibilidade de reabertura das
investigações caso surjam novos indícios ou suspeitas.

Local e data

1 Código Penal Interpretado. São Paulo: Atlas. 2001, p. 144.
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Promotora de Justiça
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Autos nº: 
IP nº:

MM. Juiz: 

O  presente  Inquérito  Policial  foi
instaurado  com  o  intuito  de  esclarecer  os  fatos
ocorridos  no  dia  27  de  abril  de  2012,  por  volta  de
09h35min, na Rua Sadi Marinho, nº 122, bairro Jardim
Colorado,  nesta  capital,  local  onde  Antonio  Francisco
dos Santos veio a óbito.

Consta dos autos, que Antonio Francisco
dos Santos era inquilino de Laurice Pereira da Silva há
dois anos e que morava sozinho em uma edícula nos fundos
da casa desta.

Na  data  dos  fatos,  duas  pessoas  não
identificadas  foram  até  a  residência  de  Antonio
Francisco  procurando  notícias  destes,  pois  ele  não
estaria atendendo a ligações telefônicas.

Assim,  o  cônjuge  da  locadora  Laurice
deslocou-se até a edícula onde Antonio morava, momento
em que encontrou o corpo de Antonio Francisco dos Santos
em  avançado  estado  de  decomposição,  razão  pela  qual
acionou a polícia e o Corpo de Bombeiros.

Realizado  o  Exame  de  Corpo  de  Delito-
Exame  Necroscópico,  verifica-se  no  Laudo  Pericial,
acostado às fls. 19-20/IP, que a causa morte da vítima
foi “INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO”, ocasionado por morte
natural.

Ademais,  verifica-se  no  item  5.3  do
aludido exame pericial que não havia sinais de violência
externa no corpo examinado.

No  caso  em  exame,  destaca-se  a
inocorrência da tipicidade e, como tal, não há que se
falar em crime.

O Código Penal, ao dispor sobre o crime
de homicídio, estabelece:
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“Art. 121. Matar alguém:
Pena – reclusão, de 06 (seis) a 20 (vinte)
anos.

Assim,  não  há  indícios,  pois,  da
exteriorização,  no  mundo  fático,  do  verbo  “matar”  e,
como tal, não há o enquadramento típico supramencionado.

Ainda  que  se  questionasse  a  tese
supramencionada, não há elementos nos autos que possam
apontar indícios de autoria.

O caso enseja, pois, o arquivamento.

Sobre o arquivamento, impende destacar a
lição de JULIO FABBRINI MIRABETE:

“O arquivamento do inquérito cabe ao
juiz,  a  requerimento  do  Ministério
Público.  Este,  de  acordo  com  o
princípio  da  obrigatoriedade,  deve
formular  um  juízo  de  valor  sobre  o
seu  conteúdo,  para  avaliar  da
existência,  ou  não,  de  elementos
suficientes  para  fundamentar  a
acusação.  Caso  não  encontre  tais
elementos  (tipicidade  do  fato,
indícios  de  autoria,  condições  de
procedibilidade  ou  de  punibilidade
etc  (...)  cumpre-lhe  requerer  ao
juiz o arquivamento” 1 

Ante  ao  exposto, o  MINISTÉRIO  PÚBLICO
ESTADUAL, com fulcro no artigo 18 do Código de Processo
Penal,  requer  o  arquivamento  do  presente  feito,
resguardando  a  possibilidade  de  reabertura  das
investigações caso surjam novos indícios ou suspeitas.

Local e data

 Promotor de Justiça

1 Código Penal Interpretado. São Paulo: Atlas. 2001, p. 144.
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Autos nº.: 
IP nº.: 

MM. Juiz: 

O  presente  Inquérito  Policial  foi
instaurado  com  o  intuito  de  esclarecer  os  fatos
ocorridos  no  dia  28  de  julho  de  2012,  na  Rua
Barbacena,  quadra  220,  lote  25-A,  Bairro  Noroeste,
nesta Capital, local onde Miguel Mariano dos Santos
Filho foi encontrado morto por Miguel Oliveira.

Infere-se dos autos, que Rosana Brandão
Oliveira  namorava  Miguel  Mariano  dos  Santos  Filho,
sendo  que  ambos  cuidavam  da  residência,  local  dos
fatos, porém, Rosana estava em viagem para o Estado do
Rio Grande do Sul, quando Miguel Mariano veio a óbito.

O genitor de Rosana, Miguel Oliveira,
recebeu  informações  de  que  a  residência  em  que
habitava sua filha e Miguel Mariano estava com muitas
moscas e um forte odor.

Assim,  Miguel  Oliveira  deslocou-se  à
referida residência, local onde encontrou o corpo de
Miguel Mariano dos Santos Filho em avançado estado de
decomposição, razão pela qual acionou a polícia.

Verifica-se  na  conclusão  do  Laudo
Pericial de Exame em Local de Achado de Cadáver (fls.
10-19/IP), que: 

“Ante  aos  elementos  remanescentes
angariados  no  local,  tais  como  a
ausência de sinais de luta ou violência
tanto  no  ambiente  do  imóvel,  como  na
vítima,  o  Perito  relator  indica  que
tenha  ocorrido  no  local  da  morte
resultante  de  condição  mórbida  (MORTE
NATURAL),  ficando,  entretanto,  tal
indicação condicionada ao resultado do
laudo da perícia médica”.

Ademais,  consta  no  Laudo  de  Exame
Necroscópico (fls. 08-09/IP), que a  causa mortis da
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vítima  Miguel  Mariano  dos  Santos  Filho  foi
indeterminada, porém informou que não havia sinais de
violência externa.

No  caso  em  exame,  destaca-se  a
inocorrência da tipicidade e, como tal, não há que se
falar em crime.

O Código Penal, ao dispor sobre o crime
de homicídio, estabelece:

“Art. 121. Matar alguém:
Pena  –  reclusão,  de  06  (seis)  a  20
(vinte) anos.”

Assim,  não  há  indícios,  pois,  da
exteriorização, no mundo fático, do verbo “matar” e,
como  tal,  não  há  o  enquadramento  típico
supramencionado.

Ainda  que  se  questionasse  a  tese
supramencionada, não há elementos nos autos que possam
apontar indícios de autoria.

O  caso  enseja,  pois,  o
arquivamento.

Sobre o arquivamento, impende destacar
a lição de JULIO FABBRINI MIRABETE:

“O  arquivamento  do  inquérito  cabe
ao  juiz,  a  requerimento  do
Ministério Público. Este, de acordo
com o princípio da obrigatoriedade,
deve  formular  um  juízo  de  valor
sobre o seu conteúdo, para avaliar
da existência, ou não, de elementos
suficientes  para  fundamentar  a
acusação.  Caso  não  encontre  tais
elementos  (tipicidade  do  fato,
indícios  de  autoria,  condições  de
procedibilidade  ou  de  punibilidade
etc  (...)  cumpre-lhe  requerer  ao
juiz o arquivamento” 1 

Ante ao exposto, o  MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL, com fulcro nos artigos 18 e 28 do Código de
Processo  Penal,  requer  o  arquivamento  do  presente

1 Código Penal Interpretado. São Paulo: Atlas. 2001, p. 144.
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feito, resguardando a possibilidade de reabertura das
investigações caso surjam novos indícios ou suspeitas.

Local e data

Promotora de Justiça
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Autos nº: 
IP nº:

MM. Juiz: 

O  presente  Inquérito  Policial  foi
instaurado  com  o  intuito  de  esclarecer  os  fatos
ocorridos no dia 11 de junho de 2013, na Rua Vinte e
Seis de Agosto, nº 608, Centro, nesta capital, local
em que Hildo Hermes veio a óbito.

Consta nos autos, que a vítima Hildo Hermes
estava sozinha ingerindo bebida alcoólica aos redores
de um bar nas proximidades do local dos fatos.

Após, a vítima Hildo Hermes sentou defronte
ao estabelecimento comercial denominado Embalagens CG
e ficou tossindo até que deitou para o lado direito
desacordada. Alguns populares tentaram lhe despertar,
porém esta não respondeu a qualquer chamado.

O  Corpo  de  Bombeiro  foi  acionado  e
constatou  que  Hildo  Hermes  não  apresentava  sinais
vitais.

Realizado  o  Exame  em  Local  de  Morte  a
Esclarecer  (fls.  13-19/IP),  constatou-se  do  laudo
pericial  que  “a  HIPÓTESE  de  que  tenha  ocorrido  no
local em tela uma morte resultante de condição mórbida
(morte natural)”.

Assim,  tal  assertiva  foi  ratificada  pelo
Laudo do Exame de Corpo de Delito - Exame Necroscópico
(fls. 42-43/IP), o qual afirma que a  causa morte da
vítima  Hildo  Hermes  foi  “CIRROSE  HEPÁTICA,  MORTE
NATURAL”.

No  caso  em  exame,  destaca-se  a
inocorrência da tipicidade e, como tal, não há que
se falar em crime.

O Código Penal, ao dispor sobre o crime
de homicídio, estabelece:
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“Art. 121. Matar alguém:
Pena – reclusão, de 06 (seis) a 20 (vinte) anos.

Assim,  não  há  indícios,  pois,  da
exteriorização, no mundo fático, do verbo “matar” e,
como  tal,  não  há  o  enquadramento  típico
supramencionado.

Ainda  que  se  questionasse  a  tese
supramencionada,  não  há  elementos  nos  autos  que
possam apontar indícios de autoria.

O caso enseja, pois, o arquivamento.

Sobre o arquivamento, impende destacar a
lição de Julio Fabbrini Mirabete:

“O  arquivamento  do  inquérito  cabe  ao  juiz,  a
requerimento  do  Ministério  Público.  Este,  de
acordo com o princípio da obrigatoriedade, deve
formular um juízo de valor sobre o seu conteúdo,
para avaliar da existência, ou não, de elementos
suficientes para fundamentar a acusação. Caso não
encontre  tais  elementos  (tipicidade  do  fato,
indícios de autoria, condições de procedibilidade
ou de punibilidade etc (...) cumpre-lhe requerer
ao juiz o arquivamento”.1 

Ante  ao  exposto, o  MINISTÉRIO  PÚBLICO
ESTADUAL,  com  fulcro  no  artigo  18  do  Código  de
Processo  Penal,  requer  o  arquivamento  do  presente
feito, resguardando a possibilidade de reabertura das
investigações caso surjam novos indícios ou suspeitas.

Local e data

Promotor de Justiça

1 Código Penal Interpretado. São Paulo: Atlas. 2001, p. 144.
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Autos nº: 
IP nº: 

MM. Juiz: 

O  presente  Inquérito  Policial  foi
instaurado  com  o  intuito  de  esclarecer  os  fatos
ocorridos no dia 03 de maio de 2012, por volta de
01h40min, na Avenida Nove, Bairro Nova Campo Grande,
nesta capital, local onde Losandro Villela Gonzalez
colidiu com um poste de iluminação, sofrendo lesões
que lhe causaram a morte.

Consta  dos  autos  que,  na  data  dos
fatos,  Losandro  Villela  Gonzalez  conduzia  a
motocicleta CG 125, marca Honda, cor azul, placa HRQ
1580-Campo  Grande,  em  via  pública,  sem  a  devida
permissão  para  dirigir,  momento  em  que  perdeu  o
controle do aludido veículo e colidiu com um poste de
iluminação pública.

Em  seguida,  a  vítima  foi  levada  à
Unidade  de  Pronto  Atendimento  Vila  Almeida,  no
entanto, teve duas paradas cardiorrespiratórias, não
resistindo e vindo a óbito por volta de 04h.

Consta do Laudo de Exame de Corpo de
Delito Exame Necroscópico (fls. 23-24/IP), que a causa
mortis da vítima Losandro Villela Gonzalez foi Choque
hipovolêmico,  com  hemorragia  abdominal  aguda,  em
consequência  de  lesão  hepática  ocasionada  por  ação
contundente.

 
No  caso  em  exame,  destaca-se  a

inocorrência da tipicidade e, como tal, não há que se
falar em crime.

O Código Penal, ao dispor sobre o crime
de homicídio, estabelece:

“Art. 121. Matar alguém:
Pena – reclusão, de 06 (seis) a 20 (vinte)
anos.
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Assim,  não  há  indícios,  pois,  da
exteriorização, no mundo fático, do verbo “matar” e,
como  tal,  não  há  o  enquadramento  típico
supramencionado.

Ainda  que  se  questionasse  a  tese
supramencionada, não há elementos nos autos que possam
apontar indícios de autoria.

O  caso  enseja,  pois,  o
arquivamento.

Sobre o arquivamento, impende destacar
a lição de JULIO FABBRINI MIRABETE:

“O  arquivamento  do  inquérito  cabe
ao  juiz,  a  requerimento  do
Ministério Público. Este, de acordo
com o princípio da obrigatoriedade,
deve  formular  um  juízo  de  valor
sobre o  seu conteúdo,  para avaliar
da existência, ou não, de elementos
suficientes  para  fundamentar  a
acusação.  Caso  não  encontre  tais
elementos  (tipicidade  do  fato,
indícios  de  autoria,  condições  de
procedibilidade  ou  de  punibilidade
etc  (...)  cumpre-lhe  requerer  ao
juiz o arquivamento” 1 

Ante ao exposto, o  MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL,  com  fulcro  no  artigo  18  do  Código  de
Processo  Penal,  requer  o  arquivamento  do  presente
feito, resguardando a possibilidade de reabertura das
investigações caso surjam novos indícios ou suspeitas.

Local e data.

Promotora de Justiça

1 Código Penal Interpretado. São Paulo: Atlas. 2001, p. 144.
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Autos nº: 
IP nº:

MM. Juiz: 

O presente Inquérito Policial foi instaurado com o intuito

de  esclarecer  os  fatos  ocorridos  no  dia  1º  de  agosto  2012,  por  volta  das

01h40min,  na  Rua  Quinze  de  Novembro,  esquina  com  a  Rua  Rui  Barbosa,

Centro, nesta Capital, que culminaram na morte da vítima Lucas Emanuel Rocha

da Silva veio a óbito.

Consta que na data dos fatos, a vítima foi abordada na Rua

Quinze de Novembro esquina com a Avenida Rui Barbosa, Centro, nesta Capital,

por  policiais  militares,  tendo em vista  que a  vítima encontrava-se  em atitude

suspeita, montado em uma motocicleta, passando algo para a testemunha Débora

Gilmara de Souza.

Depreende-se que com a chegada dos Policiais Militares, a

vítima colocou alguns papelotes de trouxinha de cocaína em sua boca e engoliu.

Nesta ocasião, a vítima foi encontrada ainda com 03 trouxinhas de cocaína que

estavam em sua boca e mais 12 trouxinhas de cocaína que foram encontradas em

revista pessoal.

Assim, a vítima foi  encaminhada à Delegacia de Polícia,

contudo, enquanto aguardava registrar a ocorrência, a vítima começou a passar

mal,  sendo necessário encaminhá-la para a Santa Casa desta Capital, local onde

a vítima veio a óbito. 
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Foi  realizado  o  Laudo  de  Exame  de  Corpo  de  Delito  –

Exame Necroscópico da vítima Lucas Emanuel Rocha da Silva (fls. 81-84), onde

foi  constato  que  a  “causa  mortis”  da  vítima  foi  infarto  agudo  do  miocárdio

provocado por intoxicação exógena. 

Além disso, há nos autos Laudo de Exame Toxicológico no

material  apreendido  (fls.  68-71),  bem  como,  Laudo  Pericial  realizado  em

aparelho celular (fls. 45-67).

É a síntese do necessário. Passa-se ao mérito.

Com relação à morte da vítima Lucas Emanuel Rocha, no

caso em exame, destaca-se a inocorrência da tipicidade e, como tal, não há que se

falar em crime.

O Código Penal,  ao  dispor  sobre  o  crime de  homicídio,

estabelece:

“Art. 121. Matar alguém:

Pena – reclusão, de 06 (seis) a 20 (vinte) anos.

Assim, não há indícios, pois, da exteriorização, no mundo

fático,  do  verbo  “matar”  e,  como  tal,  não  há  o  enquadramento  típico

supramencionado.

Assim, o caso enseja, pois, o arquivamento.
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Sobre o arquivamento, impende destacar a lição de JULIO

FABBRINI MIRABETE:

“O  arquivamento  do  inquérito  cabe  ao  juiz,  a

requerimento  do  Ministério  Público.  Este,  de

acordo  com  o  princípio  da  obrigatoriedade,  deve

formular  um juízo  de  valor  sobre  o  seu  conteúdo,

para  avaliar  da  existência,  ou  não,  de  elementos

suficientes  para  fundamentar  a  acusação.  Caso

não  encontre  tais  elementos  (tipicidade  do  fato,

indícios  de  autoria,  condições  de  procedibilidade

ou  de  punibilidade  etc  (.. .)  cumpre-lhe  requerer

ao juiz o arquivamento” 1  

No entanto, há nos autos a necessidade de apurar eventual

prática do delito de tráfico de drogas narrados nos presentes autos, bem como, de

manifestação acerca do requerimento formulado pela Autoridade Policial às fls.

87-90.

Assim, necessária se faz a remessa dos presentes autos para

uma Vara Criminal Residual desta Capital.

Por todo o exposto e pelo que mais dos autos consta, esta

representante do Ministério Público Estadual, com fulcro no artigo 18 do Código

de Processo Penal, requer o arquivamento do presente feito, no que tange à morte

da  vítima  Lucas  Emanuel  Rocha  da  Silva,  resguardando  a  possibilidade  de

reabertura das investigações caso surjam novos indícios ou suspeitas.

Outrossim, requer a remessa da cópia integral dos presentes

autos  para  uma  das  Varas  Criminais  Residuais  desta  Comarca,  por  ser  ela

competente  para  processar  e  julgar  o  presente  feito  com  relação  a  eventual

ocorrência do crime de tráfico de drogas.

                 

1 Código Penal Interpretado. São Paulo: Atlas. 2001, p. 144.
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Local e data

Promotor de Justiça 
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Autos nº: 
IP nº:

MM. Juiz: 

O  presente  Inquérito  Policial  foi
instaurado  com  o  intuito  de  esclarecer  os  fatos
ocorridos no dia 31 de julho de 2012, por volta de
16h35min,  na  Santa  Casa  de  Misericórdia  de  Campo
Grande, situada na Rua Eduardo Santos Pereira, nº 88,
Centro,  nesta  Capital,  local  onde  Alcindo  Perez  de
Oliveira veio à óbito.

Consta  dos  autos  que,  no  dia  18  de
julho de 2012, a vítima Alcindo Perez de Oliveira, de
68 (sessenta e oito) anos de idade, conduzindo uma
caminhonete marca Ford, modelo F1000, foi até a cidade
de  Terenos/MS  buscar  um  motor  de  veículo  para  seu
genro.

Segundo restou apurado, a vítima teria
ido até a oficina LOGOTUR TRANSPORTE e estava em cima
da  carroceria  de  sua  caminhonete,  momento  em  que
sofreu uma queda, resultando em um ferimento na região
da cabeça.

Em  seguida,  a  vítima  foi  levada  à
unidade de saúde de Terenos/MS, sendo encaminhada de
ambulância ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de
Campo  Grande,  onde  permaneceu  internado  até  seu
falecimento.

Segundo  restou  apurado,  realizado  o
primeiro exame de tomografia, constatou-se que Alcindo
Perez de Oliveira havia sofrido traumatismo craniano
bilateral.

No dia 23.07.2012, quando da realização
do segundo exame tomográfico em Alcindo, verificou-se
que este havia sofrido um Acidente Vascular Cerebral
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Esquêmico, provavelmente na data dos fatos e, ainda
que esta seria a razão de sua queda.

Conforme  declarações  da  filha  da
vítima,  Marcilea  Magalhães  de  Oliveira  (fls.  15-
16/IP),  na  data  de  27.07.2012,  a  vítima  foi
encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva – UTI,
pois contraiu pneumonia, ficando internada até o dia
31.07.2012, momento em que faleceu.

Consta da Certidão de Óbito (f. 18/IP),
que a causa mortis da vítima Alcindo Perez de Oliveira
foi  Septicemia;  Pneumonia;  Traumatismo  Crânio
Encefálico;  Insuficiência  Renal  Aguda;  Insuficiência
Aórtica Grave.

 
No  caso  em  exame,  destaca-se  a

inocorrência da tipicidade e, como tal, não há que se
falar em crime.

O Código Penal, ao dispor sobre o crime
de homicídio, estabelece:

“Art. 121. Matar alguém:
Pena  –  reclusão,  de  06  (seis)  a  20
(vinte) anos.

Assim,  não  há  indícios,  pois,  da
exteriorização, no mundo fático, do verbo “matar” e,
como  tal,  não  há  o  enquadramento  típico
supramencionado.

Ainda  que  se  questionasse  a  tese
supramencionada, não há elementos nos autos que possam
apontar indícios de autoria.

O  caso  enseja,  pois,  o
arquivamento.

Sobre o arquivamento, impende destacar
a lição de JULIO FABBRINI MIRABETE:

“O  arquivamento  do  inquérito  cabe
ao  juiz,  a  requerimento  do
Ministério Público. Este, de acordo
com o princípio da obrigatoriedade,
deve  formular  um  juízo  de  valor
sobre o  seu conteúdo,  para avaliar
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da existência, ou não, de elementos
suficientes  para  fundamentar  a
acusação.  Caso  não  encontre  tais
elementos  (tipicidade  do  fato,
indícios  de  autoria,  condições  de
procedibilidade  ou  de  punibilidade
etc  (...)  cumpre-lhe  requerer  ao
juiz o arquivamento” 1 

Ante ao exposto, o  MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL,  com  fulcro  no  artigo  18  do  Código  de
Processo Penal, e pelo arquivamento do presente feito,
resguardando  a  possibilidade  de  reabertura  das
investigações caso surjam novos indícios ou suspeitas.

Por outro lado, requer o arquivamento
do presente inquérito policial nessa comarca, pois,
ainda que a “queda” da vítima tenha ocorrido na cidade
de Terenos, a sua morte se deu em Campo Grande.

Local e data.

Promotor de Justiça

1 Código Penal Interpretado. São Paulo: Atlas. 2001, p. 144.
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Autos nº: 
IP nº:

MM. Juiz: 

O  presente  Inquérito  Policial  foi
instaurado  com  o  intuito  de  esclarecer  os  fatos
ocorridos no dia 18 de novembro de 2012, por volta de
12h15min,  no  Hospital  Santa  Casa  de  Misericórdia,
localizado na Rua Eduardo Santos Pereira, nº 88, Centro,
nesta  capital,  local  onde  Eber  Lucas  Pereira veio  a
óbito.

Consta dos autos, que Eber Lucas Pereira
trabalhava no Hospital Santa Casa de Misericórdia como
técnico de enfermagem.

Na data dos fatos, por volta de 10h45min
a vítima solicitou ao enfermeiro Everaldo Leite Pereira
para se ausentar por um breve momento, o que foi aceito
por este.

Entretanto, cerca de 1 hora após a saída
da vítima, Everaldo questionou aos demais funcionários
que estavam de plantão, sobre o paradeiro de Eber Lucas.

Iniciadas  as  buscas  por  Eber  Lucas,
Luciana  Rodrigues  de  Oliveira,  técnica  de  enfermagem,
comentou  que  o  banheiro  estava  trancado  a  um  longo
tempo, levantando a hipótese de que a vítima poderia
estar lá dentro.

Em seguida, Luciana Rodrigues de Oliveira
enfiou uma faca na fechadura da porta do banheiro, tendo
derrubado a chave no chão e a porta sido destrancada.

Verificou-se que a vítima estava sentada
em cima do assento sanitário e desacordada, bem como,
foi  encontrado  no  interior  do  local  um  frasco  de
fentanest  (fentanil),  papel  toalha  com  resíduos  de
sangue e uma seringa de 10 ml.

1
“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”

Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA
Tel: (98) 3219-1877



Assim,  a  vítima  foi  encaminhada
imediatamente  ao  CTI,  tendo  os  médicos  tentado
reanimá-la, contudo, esta veio a óbito.

A vítima “claudicava” da perna direita e
se queixava constantemente de dores. Nesse sentido, são
as declarações da vítima de Luciane Aválos dos Santos
Pereira fls. 12/14-IP:

“[...] Esclarece a depoente que certa vez,
Eber  comentou  com  a  depoente  que  havia
feito um exame e que havia sido constatado
que o mesmo tinha necrose óssea na cabeça
do fêmur de uma das pernas”.

Ademais,  as  testemunhas  inquiridas  no
presente  caderno  investigatório  foram  uníssonas  em
afirmar que a vítima sofria de problemas ortopédicos.

Segundo  o  ementário  “Bulas  Med”  a
definição de  Fentanil, medicamento encontrado na posse
da vítima, é:

“[...]  um analgésico narcótico  que  se
caracteriza  pelas  seguintes  propriedades:
rápida  ação,  curta  duração  e  elevada
potência  (100  vezes  maior  do  que  a  da
morfina). 1

Além  disso,  dentre  os  males  que  o
referido  medicamento  pode  causar  no  usuário,  impende
salientar que:

[...] Exemplos de evento adversos incluem
anormalidades  na  respiração  lenta  e/ou
curta,  ou  aumento  da  frequência
respiratória  ou  parada  temporária  da
respiração; espasmos das  sondas
endotraqueais  e  caixa  vocal;  soluços;
batimento  cardíaco  lento,  rápido  ou
irregular  ou  parada  cardíaca;  pressão
sanguínea  baixa  ou  alta  ou  variável,
rigidez muscular ou movimentos musculares
involuntários, incluindo movimentos lentos,
duros  ou  convulsivos,  rigidez  repentina
dos músculos.” (grifo nossos) 2

1 http://www.bulas.med.br/bula/4169/fentanil.htm Acesso em: 6 mar. 2013, 10:40:21.
2 http://www.bulas.med.br/bula/4169/fentanil.htm Acesso em: 6 mar. 2013, 10:47:51.
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Assim, o Exame de Corpo de Delito-Exame
Necroscópico, acostado às fls. 20-21/IP, aponta como a
causa morte da vítima “INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA”.

No  caso  em  exame,  destaca-se  a
inocorrência da tipicidade, pois denota-se a ocorrência
de morte acidental e, como tal, não há que se falar em
crime.

O Código Penal, ao dispor sobre o crime
de homicídio, estabelece:

“Art. 121. Matar alguém:
Pena – reclusão, de 06 (seis) a 20 (vinte)
anos.

Assim,  não  há  indícios,  pois,  da
exteriorização no mundo fático, do verbo “matar” e, como
tal, não há o enquadramento típico supramencionado.

Ainda  que  se  questionasse  a  tese
supramencionada, não há elementos nos autos que possam
apontar indícios de autoria.

O caso enseja, pois, o arquivamento.

Sobre o arquivamento, impende destacar a
lição de JULIO FABBRINI MIRABETE:

“O  arquivamento  do  inquérito  cabe  ao
juiz,  a  requerimento  do  Ministério
Público.  Este,  de  acordo  com  o
princípio  da  obrigatoriedade,  deve
formular um juízo de valor sobre o seu
conteúdo,  para  avaliar  da  existência,
ou não, de elementos suficientes para
fundamentar  a  acusação.  Caso  não
encontre tais elementos (tipicidade do
fato,  indícios  de  autoria,  condições
de  procedibilidade  ou  de  punibilidade
etc (...) cumpre-lhe requerer ao juiz
o arquivamento” 3 

Ante  ao  exposto, o  MINISTÉRIO  PÚBLICO
ESTADUAL, com fulcro no artigo 18 do Código de Processo
Penal,  requer  o  arquivamento  do  presente  feito,
resguardando  a  possibilidade  de  reabertura  das
investigações caso surjam novos indícios ou suspeitas.

                     Local e data.

3 Código Penal Interpretado. São Paulo: Atlas. 2001, p. 144.
3
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Autos nº 
IP nº:

MM. Juiz: 

O  presente  caderno  investigativo,
instaurado  com  o  intuito  de  esclarecer  os  fatos
ocorridos  no  dia  25  de  setembro  de  2011,  na  Rua
Domingos Belantani, defronte ao nº 607, bairro Parque
Lageado, nesta capital, onde Ederson Santos Silva foi
vítima  de  homicídio  doloso,  causada  por  disparo  de
arma de fogo.

Segundo restou apurado, no dia dos
fatos,  a  vítima  estava  caminhando  em  via  pública,
momento em que Thiago Correia dos Santos, vulgo “Cara
de Peixe”, sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo
contra a vítima, acertando-a.

Após  a  prática  delitiva,  Thiago
Correia  dos  Santos  fugiu  do  local,  e  a  vítima
conseguiu deslocar-se até a residência de seu amigo
Jeferson Colodino Lopes, onde veio a óbito, conforme
Laudo de Exame de Corpo de Delito – Exame Necroscópico
(fls. 80-83).

Durante as investigações, verificou-
se, através dos depoimentos das testemunhas, que há
nos autos indícios suficientes de autoria, os quais
indicam Thiago Correia dos Santos como sendo a pessoa
que realizou disparo de arma de fogo contra a vítima
Ederson  Santos  Silva,  causando-lhe  ferimentos  que
foram causa eficiente de sua morte.

Ocorre  que,  Thiago  Correia  dos
Santos veio a óbito na data de 19 de dezembro de 2011,
conforme Certidão de Óbito de f. 103.
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Assim,  considerando  o  disposto  no
artigo 107, I, do Código Penal, verifica-se presente
no feito a causa de extinção de punibilidade devido à
morte do agente.

Ante ao exposto e pelo que mais dos
autos consta, esta representante do Ministério Público
Estadual requer seja declarada extinta a pretensão da
punibilidade  do  Estado  em  face  Thiago  Correia  dos
Santos, nos termos do artigo 107, I, do Código Penal,
com o consequente arquivamento do presente feito.

Local e data

 
Promotor de Justiça
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Autos nº 
IP nº:

MM. Juiz: 

O presente feito foi instaurado no ano
de  2008,  razão  pela  qual  está  inserido  nas  metas
prioritárias  estabelecidas  pelo  Conselho  Nacional  do
Ministério Público perante a ENASP – Estratégia Nacional
de Segurança Pública1.

Assim, analisando o presente Inquérito
Policial,  constata-se  a  desnecessidade  da  oitiva  das
testemunhas Cristina de Oliveira Marques e Paulo Eduardo
Nepomuceno Alves para o esclarecimento dos fatos, pois não
há  prova  cabal  que  estes  tenham  presenciado  a  prática
delituosa em questão, requisitada à f. 112.

Dessa  forma,  a  continuidade  das
investigações  mostra-se  desnecessária,  porque  a  visada
sanção  jamais  será  efetivamente  aplicada,  eis  que  se
observa nos autos a extinção da punibilidade do Estado em
face do autor dos fatos, pelos motivos que passa a expor.

Infere-se  do  presente  caderno
investigativo, instaurado com o intuito de esclarecer os
fatos ocorridos no dia 19 de setembro de 2008, na Rua
Cachuana, defronte ao nº 26, bairro Jardim Centenário,
nesta capital, que Douglas Fernando de Oliveira Marques
foi vítima de homicídio doloso, causada por disparos de
arma de fogo.

Segundo  restou  apurado,  no  dia  dos
fatos, a vítima estava sendo perseguida pela pessoa de
Wanderson de Oliveira Moraes, que estava de bicicleta,
momento em que esta sacou uma arma de fogo e efetuou
disparos contra a vítima Douglas, acertando-a.

1 Meta  2  da  Estratégia  Nacional  de  Justiça  e  Segurança  Pública:  “Concluir  todos  os  inquéritos  e
procedimentos investigatórios criminais instaurados até 31/12/2008, em decorrência de homicídios dolosos,
até 01.07.2011”.
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Após a prática delitiva, Wanderson de
Oliveira Moraes fugiu do local dos fatos e a vítima foi
encaminhada até à Santa Casa. Contudo, a vítima Douglas
Fernando  de  Oliveira  Marques  não  resistiu  aos
ferimentos e veio a óbito, conforme Laudo de Exame de
Corpo de Delito – Exame Necroscópico (fls. 16-18).

Durante  as  investigações  policiais,
realizou-se o Reconhecimento Fotográfico Positivo (fls.
81-82),  na  qual  a  testemunha  Wesley  Kelvin  Servian
Sala, que presenciou a dinâmica dos fatos, identificou,
sem sombras de dúvidas, Wanderson de Oliveira Moraes
como sendo a pessoa que desferiu tiros contra a vítima
Douglas  Fernando  de  Oliveira  Marques,  na  data  dos
fatos.

Entretanto, verifica-se nos autos que
Wanderson de Oliveira Moraes veio a óbito na data de 31
de outubro de 2008, conforme Laudo de Exame de Corpo de
Delito – Exame Necroscópico anexado às fls. 97-98.

Assim,  considerando  o  disposto  no
artigo 107, I, do Código Penal, verifica-se presente no
feito  a  causa  de  extinção  de  punibilidade  devido  à
morte  do  agente,  não  havendo,  portanto,  razões  para
prosseguimento das investigações, eis que já comprovado
nos  autos  a  materialidade  do  delito,  bem  como  a
autoria.

Ante ao exposto e pelo que mais dos
autos consta, esta representante do Ministério Público
Estadual requer seja declarada extinta a pretensão da
punibilidade do Estado em face Wanderson de Oliveira
Moraes, nos termos do artigo 107, I, do Código Penal,
com o consequente arquivamento do presente feito.

         Local e data

 
Promotora de Justiça
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Autos nº 
IP nº: 

MM. Juiz: 

O  presente  Inquérito  Policial  foi
instaurado  com  o  intuito  de  esclarecer  os  fatos
ocorridos no dia 17 de julho de 2009, por volta das
22h25min, na Rua Escaramuca, Bairro Jardim Radialista,
nesta Capital, local onde foi encontrado o corpo da
vítima  Wellington da Silva Guimarães, com ferimentos
ocasionados por disparo de arma de fogo.

Segundo  restou  apurado,  a  vítima
Wellington da Silva Guimarães era dependente química e
morava na rua, sendo que possuía débitos em diversos
locais onde é realizada a venda ilícita de substâncias
entorpecentes.

Assim, no dia 17 de julho de 2009, no
local  acima  mencionado  João  Mariano  da  Silva  Filho
encontrou  o  corpo  da  vítima  e  acionou  o  Corpo  de
Bombeiros e a Polícia.

É a síntese dos fatos.

Diversas  diligências  foram  realizadas,
bem como, os familiares e pessoas próximas à vítima
prestaram  informações.  Contudo,  nenhuma  das
testemunhas soube informar quem poderia ser o suposto
autor do homicídio praticado contra a vítima. 

Ademais, não há testemunhas oculares da
prática delitiva, tendo em vista que o local dos fatos
era  ermo  e  prejudicou  a  identificação  do  autor  do
crime.
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Dessa forma, restaram insuficientes os
indícios de autoria com relação ao autor do homicídio
apurado nos presentes autos.

A  materialidade  do  delito  encontra-se
comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito –
Exame  Necroscópico  da  vítima  Wellington  da  Silva
Guimarães (fls. 14-17/IP), o qual concluiu que a causa
mortis  foi: “TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO POR AÇÃO
PÉRFUROCONTUNDENTE POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO”.

Ademais,  no  mesmo  sentido  é  o  Laudo
Pericial – Exame em Local de Morte Violenta (fls. 19-
28/IP), o qual concluiu que:

“Deste  modo,  em  função  dos  elementos  materiais
encontrados no local do evento levam o perito a
admitir que ocorrera morte provocada por disparo de
arma  de  fogo,  HOMICÍDIO,  em  que  a  vítima  fora
atingida  por  um  disparo,  tendo  em  vista  o  que
segue: (1) A vítima estava de costas para o seu
agressor  quando  recebeu  o  disparo  a  curta
distância. (2) Consequentemente, a vítima caiu em
decúbito dorsal, e assim permaneceu até a chegada
do Perito relator.”

Após a síntese do necessário, passa-se
a postular:

Assim,  não  obstante  a  exteriorização,
no  mundo  fático,  da  ocorrência  de  crime,  cuja
definição encontra-se presente no Código Penal, art.
121, tem-se que não há definição da autoria, para a
devida  resposta  estatal,  em  eventual  persecutio
criminis.

Diversas  diligências  foram  realizadas;
mas, conforme se infere dos elementos carreados aos
autos, não foi possível constatar indícios de autoria,
com o fim de acarretar em oferecimento de denúncia.

Sobre o arquivamento, impende destacar
a lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE:

“O  arquivamento  do  inquérito  cabe  ao  juiz,  a
requerimento do Ministério Público. Este, de acordo
com o princípio da obrigatoriedade, deve formular
um  juízo  de  valor  sobre  o  seu  conteúdo,  para
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avaliar  da  existência,  ou  não,  de  elementos
suficientes para fundamentar a acusação. Caso não
encontre  tais  elementos  (tipicidade  do  fato,
indícios de autoria, condições de procedibilidade
ou de punibilidade etc (...) cumpre-lhe requerer ao
juiz  o  arquivamento”  1 (grifo  não  constante  no
original)

Ante  ao  exposto  e  pelo  que  mais  dos
autos consta, esta representante do Ministério Público
Estadual  requer  o  ARQUIVAMENTOARQUIVAMENTO dos  autos,  tendo  em
vista  a  falta  de  justa  causa  para  oferecimento  da
denúncia, nos termos da legislação em vigor e ditames
principiológicos do Direito.

Ressalva-se,  contudo,  a  possibilidade
de novas investigações e eventual desarquivamento, nos
termos do art. 18, do Código de Processo Penal.

        Local e data

Promotora de Justiça 

1 Código Penal Interpretado. São Paulo: Atlas. 2001, p. 144.
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Autos nº 
IP nº: 

MM. Juiz: 

O  presente  Inquérito  Policial  foi
instaurado  com  o  intuito  de  esclarecer  os  fatos
ocorridos no dia 12 de julho de 2010, por volta de
19h00min,  na  Rua  José  Falsetti,  bairro  Parque  do
Lageado, nesta Capital, local onde foi encontrado o
corpo  da  vítima  Luciano  Ferreira  de  Jesus,  com
ferimentos ocasionados por disparo de arma de fogo.

Segundo  restou  apurado,  a  vítima
Luciano  Ferreira  de  Jesus  estava  em  via  pública,
momento em que um indivíduo não identificado desferiu
disparos de arma de fogo contra esta, atingindo-a.

Após a prática delitiva, o autor fugiu
e a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito
no local. 

É a síntese dos fatos.

Diversas  diligências  foram  realizadas,
bem como, pessoas próximas à vítima e que residiam na
região da ocorrência dos fatos prestaram informações.
Contudo, nenhuma das testemunhas soube informar quem
poderia ser o autor do homicídio praticado contra a
vítima.

Infere-se ainda, que a vítima possuía
muitas inimizades devido ao seu comportamento social,
entretanto,  não  restou  comprovado  que  qualquer  das
pessoas  que  ela  possuía  atritos  fosse  o  autor  do
presente delito. 
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Ademais, não há testemunhas oculares da
prática delitiva, o que prejudicou na identificação da
pessoa que ceifou a vida de Luciano Ferreira de Jesus.

Dessa forma, restaram insuficientes os
indícios de autoria com relação ao autor do homicídio
apurado nos presentes autos.

A  materialidade  do  delito  encontra-se
comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito –
Exame Necroscópico da vítima Luciano Ferreira de Jesus
(fls. 52-58/IP), o qual concluiu que a  causa mortis
foi  “hemorragia  aguda  devido  a  lesão
perfurocontundente  em  atrio  direito  e  veia  cava
superior”.

Ademais,  no  mesmo  sentido  é  o  Laudo
Pericial – Exame em Local de Morte Violenta (fls. 32-
40/IP),  o  qual  concluiu  que  “...  ocorreu  morte
violenta, HOMICÍDIO, perpetrada com o emprego de arma
de fogo, vitimando o Senhor LUCIANO DE JESUS”.

Após a síntese do necessário, passa-se
a postular:

Assim,  não  obstante  a  exteriorização,
no  mundo  fático,  da  ocorrência  de  crime,  cuja
definição encontra-se presente no Código Penal, art.
121, tem-se que não há definição da autoria, para a
devida  resposta  estatal,  em  eventual  persecutio
criminis.

Diversas  diligências  foram  realizadas;
mas, conforme se infere dos elementos carreados aos
autos, não foi possível constatar indícios de autoria,
com o fim de acarretar em oferecimento de denúncia.

Sobre o arquivamento, impende destacar
a lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE:

“O arquivamento do inquérito cabe ao juiz,
a requerimento do Ministério Público. Este,
de  acordo  com  o  princípio  da
obrigatoriedade, deve formular um juízo de
valor sobre o seu conteúdo, para avaliar da
existência,  ou  não,  de  elementos
suficientes  para  fundamentar  a  acusação.
Caso  não  encontre  tais  elementos
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(tipicidade do fato, indícios de autoria,
condições  de  procedibilidade  ou  de
punibilidade etc (...) cumpre-lhe requerer
ao  juiz  o  arquivamento”  1 (grifo  não
constante no original)

Ante  ao  exposto  e  pelo  que  mais  dos
autos consta, esta representante do Ministério Público
Estadual  requer  o  ARQUIVAMENTOARQUIVAMENTO dos  autos,  tendo  em
vista  a  falta  de  justa  causa  para  oferecimento  da
denúncia, nos termos da legislação em vigor e ditames
principiológicos do Direito.

Ressalva-se,  contudo,  a  possibilidade
de novas investigações e eventual desarquivamento, nos
termos do art. 18, do Código de Processo Penal.

        Local e data

Promotor de Justiça

1 Código Penal Interpretado. São Paulo: Atlas. 2001, p. 144.
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Autos nº 
IP nº

MM. Juiz: 

O  presente  Inquérito  Policial  foi
instaurado  com  o  intuito  de  esclarecer  os  fatos
ocorridos no dia 15 de maio de 2011, por volta de
18h10min,  na  Rua  Altamira  esquina  com  a  Rua  do
Piano, bairro Guanandi II, nesta capital, local onde
a  vítima  Givanildo  dos  Santos  Soares  sofreu
ferimentos  de  disparo  de  arma  de  fogo,  que  lhes
causou a morte no dia 29 de maio de 2011.

No  dia  dos  fatos,  a  vítima  estava  na
garupa  de  uma  motocicleta  conduzida  pela  sua
namorada Natiele Molina Borges, momento em que um
veículo, cor prata, aproximou-se, impediu a passagem
da motocicleta e a derrubou. 

Após a queda, a vítima Givanildo tentou
fugir, mas um dos passageiros do veículo saiu em sua
perseguição  e  efetuou  disparos  de  arma  de  fogo
contra a vítima, atingindo-a.

Em seguida, os autores fugiram do local,
e a vítima foi socorrida e encaminha ao Hospital
Santa Casa de Misericórdia desta capital, local onde
recebeu  tratamento  médico,  porém  não  resistiu  aos
ferimentos e veio a óbito 14 dias após os fatos.

É a síntese dos fatos.

Diversas  diligências  foram  realizadas,
bem  como,  pessoas  próximas  à  vítima  prestaram
informações. Contudo, nenhuma das testemunhas soube
informar quem poderia ser o autor(es) do homicídio
praticado contra a vítima.
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Outrossim,  durante  as  investigações,
apurou-se  que  Givanildo  tinha  desafetos  por
envolvimento com mulher casada, bem como, por ter
muitas  dívidas  pendentes,  contudo,  ninguém  soube
informar os nomes desses supostos desafetos.

Ademais,  a  única  testemunha  ocular  da
prática delitiva, Natiele Molina Borges, afirma que
não  conseguiu  ver  as  pessoas  que  efetuaram  os
disparos  contra  a  vítima,  o  que  prejudicou  na
identificação dos autores do delito.

 
Dessa  forma,  restaram  insuficientes  os

indícios  de  autoria  com  relação  aos  autores  do
homicídio apurado nos presentes autos.

A  materialidade  do  delito  encontra-se
comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito –
Exame  Necroscópico  da  vítima  Givanildo  dos  Santos
Soares (fls. 18-22/IP), o qual concluiu que a causa
mortis  foi  “traumatismo  torácico  por  ação
perfurocontundente com subsequente pulmão de choque
(sara)”.

Após a síntese do necessário, passa-se a
postular:

Assim, não obstante a exteriorização, no
mundo fático, da ocorrência de crime, cuja definição
encontra-se presente no Código Penal, art. 121, §2º,
tem-se  que  não  há  definição  da  autoria,  para  a
devida  resposta  estatal,  em  eventual  persecutio
criminis.

Diversas  diligências  foram  realizadas;
porém,  conforme  se  infere  dos  elementos  carreados
aos autos, não foi possível constatar indícios de
autoria  do  crime,  com  o  fim  de  acarretar  em
oferecimento de denúncia.

Ademais, conforme disposição do artigo 41
do Código de Processo Penal, para o oferecimento da
denúncia, faz-se necessária a identificação do autor
e a exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias.  No  entanto,  no  presente  caso,  não
sendo  possível  a  identificação  da  autoria,  fica
prejudicada a propositura da ação penal.
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O caso enseja, pois, o arquivamento.

Sobre o arquivamento, impende destacar a
lição de Julio Fabbrini Mirabete:

“O  arquivamento  do  inquérito  cabe  ao  juiz,  a
requerimento  do  Ministério  Público.  Este,  de
acordo com o princípio da obrigatoriedade, deve
formular um juízo de valor sobre o seu conteúdo,
para avaliar da existência, ou não, de elementos
suficientes para fundamentar a acusação. Caso não
encontre  tais  elementos  (tipicidade  do  fato,
indícios de autoria, condições de procedibilidade
ou de punibilidade etc (...) cumpre-lhe requerer
ao juiz o arquivamento”.1 

Ante  ao  exposto, o  MINISTÉRIO  PÚBLICO
ESTADUAL,  com  fulcro  no  artigo  18  do  Código  de
Processo  Penal,  requer  o  arquivamento  do  presente
feito, resguardando a possibilidade de reabertura das
investigações caso surjam novos indícios ou suspeitas.

Local e data

Promotor de Justiça

1 Código Penal Interpretado. São Paulo: Atlas. 2001, p. 144.
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Autos nº: 
IP nº:

MM. Juiz: 

O  presente  Inquérito  Policial  foi
instaurado  com  o  intuito  de  esclarecer  os  fatos
ocorridos  no  dia  10  de  junho  de  2013,  na  Rua  da
Divisão, bairro Jardim Parati, nesta capital, local
onde Alex Pereira Alaman veio a óbito.

Consta  que  no  dia  dos  fatos,  a  vítima
Welton  da  Conceição  Barbosa,  vulgo  “Piu”,  que  era
interno da Colônia Penal, estava no local dos fatos
exercendo a função de colocar placas de sinalização na
Avenida Júlio de Castilho.

No  entanto,  por  volta  das  13h00min,
referida pessoa foi alvejada por um disparo de arma de
fogo, tendo sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros,
mas  ido  a  óbito  ao  dar  entrada  no  estabelecimento
hospitalar.

Durante  as  investigações,  logrou-se  êxito
em apurar que o crime foi praticado por FABIANO ALVES
DA SILVA, menor de idade à época dos fatos, ou seja,
inimputável.

Apesar das diligências realizadas, não foi
possível  constatar  co-autoria  ou  participação,  de
terceiro imputável, na prática dos fatos ora apurados.

Dessa forma, firma-se, pois, a conclusão de
ocorrência  de  ato  infracional  praticado  por  Fabiano
Alves da Silva.

 Assim, dispõe a Constituição Federal em
seu artigo 228:

“Art.  228  São  penalmente  inimputáveis  os
menores  de  dezoito  anos,  sujeitos  às  normas  da
legislação especial.”
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Sem maiores digressões sobre a legislação
especial em lume (ECA), é a Vara da Infância e da
Juventude competente para o processamento e julgamento
do feito. Assim, seria o caso de haver a remessa dos
autos ao juízo competente.

 No  entanto,  tendo  em  vista  que  já  foi
instaurado procedimento com relação ao menor de idade
Fabiano na Vara da Infância e da Juventude, enseja-se
o arquivamento dos presentes autos.

Ante  ao  exposto, o  MINISTÉRIO  PÚBLICO
ESTADUAL,  com  fulcro  no  artigo  18  do  Código  de
Processo  Penal,  requer  o  arquivamento  do  presente
feito, resguardando a possibilidade de reabertura das
investigações caso surjam novos indícios ou suspeitas.

Local e data

Promotor de Justiça
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Autos nº 
IP nº:

MM. Juiz: 

O  presente  Inquérito  Policial  foi
instaurado  com  o  intuito  de  esclarecer  os  fatos
ocorridos  no  dia  19  de  agosto  de  2011,  em  horário
indeterminado,  na  Rua  Aroazes,  nº  522,  bairro  Vila
Moreninha II, nesta Capital.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos,
Maria Aparecida Moura da Cruz acreditando estar grávida,
adquiriu dois comprimidos do medicamento CYTOTEC de um
indivíduo não identificado no Centro Comercial Popular 
Marcelo B. da Fonseca – Camelódromo, localizado nesta
Capital.

Em seguida, Maria Aparecida Moura da Cruz
dirigiu-se  ao  local  dos  fatos  e,  querendo  provocar
aborto em si mesma, diante de uma suposta gestação, fez
uso dos dois comprimidos, sendo um ministrado via oral e
outro via vaginal.

Conforme  termo  de  declaração  (f.  08),
Maria Aparecida Moura da Cruz acreditava estar grávida
da pessoa de Adraci Paula Dias, com quem mantinha um
relacionamento  amoroso,  pois  sua  menstruação  estava
atrasada em 15 (quinze) dias, na data dos fatos, momento
em que utilizou o remédio CYTOTEC, buscando cessação de
eventual gestação.

Ocorre que, durante as investigações, não
se verificou indícios de que Maria Aparecida Moura da
Cruz  estivesse  realmente  grávida  quando  ingeriu  o
aludido medicamento abortivo, conforme Prontuário Médico
de fls. 20-61.

Após a síntese do necessário, passa-se a
postular:

Como se sabe, o chamado crime impossível,
previsto no artigo 17 do Código Penal, caracteriza-se
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somente  quando  o  agente,  de  qualquer  forma,  não
conseguir  chegar  à  consumação  do  delito,  seja  pela
ineficácia absoluta do meio ou em virtude da absoluta
impropriedade do objeto, in verbis:

Art. 17. Não se pune a tentativa quando,
por ineficácia absoluta do meio ou por
absoluta  impropriedade  do  objeto,  é
impossível consumar-se o crime.

Da  análise  do  feito,  observa-se  que  a
conduta de Maria Aparecida Moura da Cruz foi inidônea
para a consecução do resultado pretendido antes mesmo
desta iniciar a execução, pois Maria Aparecida, na data
dos  fatos,  não  estava  grávida.  Assim,  nota-se  a
ocorrência  de  crime  impossível,  pois  o  objeto  era
inteiramente impróprio.

Verifica-se que não há nos autos prova
concreta de que Maria Aparecida Moura da Cruz estava
grávida na data dos fatos ou de que tivesse abortado.

Portanto,  o  caso  enseja,  pois,  o
arquivamento devido à causa excludente de tipicidade.

Ante ao exposto e pelo que mais dos autos
consta,  esta  representante  do  Ministério  Público
Estadual requer o ARQUIVAMENTOARQUIVAMENTO dos autos, tendo em vista
a ausência de tipicidade, nos termos da legislação em
vigor.

Ressalva-se, contudo, a possibilidade de
novas  investigações  e  eventual  desarquivamento,  nos
termos dos artigos 18 e 28, ambos do Código de Processo
Penal.

         Local e data

Promotor de Justiça
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Autos nº 
IP nº: 

MM. Juiz: 

O  presente  Inquérito  Policial  foi
instaurado  com  o  intuito  de  esclarecer  os  fatos
ocorridos no dia 08 de janeiro de 2009, por volta das
14h00min, na Rua Ilha de Marajo, Portal Caiobá, nesta
Capital, local onde Maycon Santos da Silva foi vítima
de  tentativa  de  homicídio,  causada  por  disparos  de
arma de fogo.

Consta dos autos que, no dia dos fatos,
a vítima estava caminhando pela Rua Ilha de Marajo,
momento em que foi atingida de raspão por um dos dois
disparos efetuados por arma de fogo contra ela, sendo
que conseguiu empreender em fuga do local.

Ato  contínuo,  a  vítima  indicou  como
autor dos disparos a pessoa identificada somente pelo
prenome  “Elton”  e  alcunha  “Piozinho”,  bem  como,
acionou a Polícia Militar, a qual não logrou êxito em
localizá-la, porém, deu voz de prisão à vítima Maycon
Santos da Silva, que estava evadida da Colônia Penal
Agrícola.

Durante  as  investigações,  identificou-
se  o  indivíduo  que,  supostamente,  teria  cometido  o
crime de homicídio doloso na forma tentada contra a
vítima Maycon Santos da Silva, qual seja Welton da
Conceição Barbosa (f. 42).

Entretanto, a vítima Maycon Santos da
Silva não foi localizada para prestar declarações na
fase inquisitorial, bem como, observa-se no feito que
Welton da Conceição Barbosa veio a óbito na data de
16/10/2009 (f. 77).
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Assim, não há provas concretas de quem
foi  o  autor  do  crime  apurado  no  presente  caderno
investigativo.

Quanto à materialidade do delito, esta
se encontra comprovada pelo Boletim de Ocorrência (f.
04) e pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesão
Corporal de Maycon Santos da Silva (f. 50).

Após a síntese do necessário, passa-se
a postular:

Não obstante a exteriorização, no mundo
fático,  da  ocorrência  de  crime,  cuja  definição
encontra-se presente no Código Penal, art. 121 c.c.
art. 14, II, tem-se que não há definição da autoria,
para a devida resposta estatal, em eventual persecutio
criminis.

Diversas  diligências  foram  realizadas;
porém, conforme se infere dos elementos carreados aos
autos, não foi possível constatar indícios de autoria
do crime, com o fim de acarretar em oferecimento de
denúncia.

Ademais, conforme disposição do artigo
41 do Código de Processo Penal, para o oferecimento da
denúncia, faz-se necessária a identificação do autor e
a  exposição  do  fato  criminoso,  com  todas  as  suas
circunstâncias.  No  entanto,  no  presente  caso,  não
sendo  possível  a  identificação  da  autoria,  fica
prejudicada a propositura da ação penal.

Assim,  o  caso  enseja,  pois,  o
arquivamento.

Sobre o arquivamento, impende destacar
a lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE:

“O arquivamento do inquérito cabe ao
juiz, a requerimento do Ministério
Público.  Este,  de  acordo  com  o
princípio  da  obrigatoriedade,  deve
formular um juízo de valor sobre o
seu  conteúdo,  para  avaliar  da
existência,  ou  não,  de  elementos
suficientes  para  fundamentar  a
acusação.  Caso  não  encontre  tais
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elementos  (tipicidade  do  fato,
indícios  de  autoria,  condições  de
procedibilidade  ou  de  punibilidade
etc  (...)  cumpre-lhe  requerer  ao
juiz  o  arquivamento”  1 (grifo  não
constante no original)

Ante  ao  exposto  e  pelo  que  mais  dos
autos consta, esta representante do Ministério Público
Estadual  requer  o  ARQUIVAMENTOARQUIVAMENTO dos  autos,  tendo  em
vista  a  falta  de  justa  causa  para  oferecimento  da
denúncia, nos termos da legislação em vigor e ditames
principiológicos do Direito.

Ressalva-se,  contudo,  a  possibilidade
de novas investigações e eventual desarquivamento, nos
termos  dos  artigos  18  e  28,  ambos  do  Código  de
Processo Penal.

         

Promotor de Justiça

1 Código Penal Interpretado. São Paulo: Atlas. 2001, p. 144.
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Autos n.º 

MM. Juiz:

O  Ministério  Público  Estadual  está
ciente da sentença de fls. 560-565.

Em tempo, informa que foi protocolado,
nesta data, recurso de apelação por meio do E-saj.

Local e data

 
Promotora de Justiça
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Autos n. 
Réu: Jeferson Santos Silva

ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

MM. JUIZ:

O Ministério Público Estadual, no uso de
uma de suas atribuições, por seu Promotor de Justiça
in  fine assinado,  vem  perante  Vossa  Excelência
apresentar  ALEGAÇÕES  FINAIS,  nos  termos  a  seguir
expostos: 

Consta  da  denúncia,  que  no  dia  25  de
dezembro de 2008, próximo a Rua Prímula, Bairro Aero
Rancho,  nesta  Capital,  o  réu  Jeferson  Santos  Silva
efetuou  disparos  de  arma  de  fogo  contra  a  vítima
Robiano  Chimello  Batista  não  lhe  atingindo  por
circunstâncias  alheias  a  sua  vontade,  bem  como,
efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Jayce
Jeanluqui Pereira de Oliveira, causando-lhe ferimento
que  não  foi  a  causa  eficiente  de  sua  morte,  por
circunstâncias alheias a vontade do réu.

Segundo  restou  apurado,  o  réu  teve  um
desentendimento com Anderson Henrique de Almeida, pois
este teria chutado a bicicleta de Juliano Cezar Santos
da Silva, irmão do acusado.

Durante a discussão entre Anderson e o réu,
as  vítimas  Jayce  e  Robiano,  amigos  de  Anderson,
conduzindo suas motocicletas, chegaram ao local dos
fatos.

Consta  que  no  momento  em  que  as  vítimas
aproximaram-se  do  acusado,  este  sacou  uma  arma  de
fogo, mirou para a cabeça da vítima Robiano e efetuou
um disparo, contudo, não o atingiu.

Ato contínuo, o réu mirou a arma para a
vítima Jayce e efetuou outro disparo de arma de fogo,
atingindo-a na perna direita.

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877
1



Após a prática delitiva, o réu evadiu-se do
local dos fatos e a vítima Jayce foi socorrida.

A  denúncia  foi  recebida  à  f.  83,  e  o
acusado apresentou Resposta à Acusação às fls. 100-
102.

Durante a instrução criminal foram ouvidas
as testemunhas às fls. 133-150 e 195-209, bem como o
acusado foi interrogado às fls. 210-212.

É o breve relato. Passa-se ao mérito.

DA AUTORIA

A autoria do delito é inconteste, pois o
próprio acusado confessou ter desferido tiros de arma
de fogo contra as vítimas tanto na fase inquisitorial
como em juízo (fls. 57-58 e 210-212, respectivamente),
senão, vejamos as declarações prestadas pelo acusado:

“(...)RÉU: (...) Todo mundo estava lá na esquina
todo mundo, aí chegou o Rubiano de moto e chegou
perto de mim e arrancou o revólver falou assim:
‘De hoje você não passa.’  Não tinha nada haver
com o rolo, eu me assustei e  comecei dar tiro
para o outro lado assim, uns 03 tiros de...  Só o
Jeyce, o jeyce eu né vi que acertei nele, o Jeyce
nem estava na hora lá, ele estava lá para baixo
lá, e o Rubiano sacou a arma para mim, aí na hora
que  eu  montei  a  bicicleta  com  meu  irmão,  ele
começou me dar...  Deu 04 disparos contra eu..”
(Jeferson Santos Silva, fls. 210-212).

Entretanto,  verifica-se  que  a  versão  da
dinâmica dos fatos apresentada pelo acusado Jeferson
Santos  Silva demonstra  uma  tentativa  deste  em  se
esquivar  da  sua  conduta  delituosa,  conquanto  tenha
confessado que desferiu os tiros contra as vítimas na
data dos fatos.

Noutro  viés,  verifica-se  das  declarações
prestadas tanto pela vítima virtual como pela vítima
real,  que  o  acusado  desferiu  os  tiros  objetivando
ceifar  a  vida  de  Robiano  Chimello  Batista,  senão
vejamos:

“MP: Ele atirou em quem? 
DEPOENTE: Ele atirou para cima do Rubiano.
MP: Do Rubiano?
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DEPOENTE: Aí deu os tiros e acertou o tiro em
mim.
MP: Mas ele atirou para acertar o Rubiano, para
acertar os dois, como é que foi isso?
DEPOENTE: Para acertar em mim eu acho que não foi
né, porque ele estava lá embaixo. 
MP: É?
DEPOENTE: Mais foi para cima do Rubiano.
MP: Ele atirou em cima do Rubiano, aí um dos
tiros pegou no senhor?
DEPOENTE: Pego em mim.
MP: Foi isso o que aconteceu então. Porque que
ele quis atirar no Rubiano?
DEPOENTE: Os dois estavam conversando lá e eu
estava lá embaixo, aí minha mãe pegou 
(ininteligível) quando estava subindo começaram
os  tiros...”  (Jayce  Jeanluqui  Pereira  de
Oliveira, vítima real, fls. 133-136).

“JUIZ: E ele não atirou contra o Anderson?
DEPOENTE: Não. Ele atirou para cima de mim que
ele achou que eu estava armado.
JUIZ: Tá. E o senhor estava a que distância... O
senhor chegou se aproximar do Anderson?
DEPOENTE: Não, não tst-tst. (...)
JUIZ: Né que o senhor falou ele achou que eu
estava  armado,  a  impressão  que  dava.  Que  ele
estava  atirando  para  matar  o  senhor  ou  para
acertar porque o senhor estava armado.
DEPOENTE: Para matar mesmo.
JUIZ:  Matar.  (ininteligível).  Essa  impressão
objetiva que deu assim de...
DEPOENTE:  É  no  meu  rosto.”  (Robiano  Chimello
Batista, vítima virtual, fls. 195-200).

Corroborando com fatos narrados na denúncia,
a  testemunha  Anderson  Henrique  de  Almeida,  que
presenciou a prática delituosa, foi ouvida em juízo e
declarou que:

“MP: É? E qual que foi a finalidade dele atirar
nesse povo aí?
DEPOENTE: Sei não, aí é a cabeça dele.
MP:  É  a  cabeça  dele?  Mas  o  senhor  viu  ele
atirando?
DEPOENTE: Vi. 
MP: Quantos tiros foram, o senhor lembra?
DEPOENTE: Ah, acho que uns 04, eu acho. (...)”
(Anderson Henrique de Almeida, fls. 140-142).

Assim,  constatam-se  divergências  entre  a
versão apresentada pelo réu com as provas colididas
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nos  autos,  sendo  notório  que  tais  declarações  são
meramente para ludibriar o julgador, na tentativa do
acusado em se desvencilhar das consequências de sua
conduta criminosa.

DA MATERIALIDADE:

A  materialidade  do  crime  está  comprovada
nos autos pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito –
Lesão Corporal (fls. 16-18), realizado na vítima Jayce
Jeanluqui Pereira de Oliveira o qual atesta que: 

“(...) que o examinado apresenta lesão corporal
Leve,  cujas  características  são  compatíveis  de
terem sido produzidas conforme época relatada no
histórico, por ação perfurocontundente”.

DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

Compulsando os autos, temos que o móvel do
crime foi fútil, pois resolveu matar as vítimas apenas
porque estas eram amigas de Júlio Cesar e porque foram
até ao local onde ocorria a discussão, senão vejamos:

“MP: Rubiano conta para a gente o dia lá que
teria.  O  réu  aqui  presente,  teria  desferidos
tiros contra o senhor, e contra a Jeyce, o quê
que aconteceu?
DEPOENTE:  Ah  aconteceu  uma  discussão,  nós
chegamos  ele  arrancou  o  revólver  e  começou  a
disparar. É que faz tanto tempo que eu já nem me
lembro.
MP: É. Mas essa discussão aconteceu entre quem?
DEPOENTE: Entre o Anderson e ele. Acho que é o
Anderson, o Anderson.
MP: O Anderson e o Jeferson?
DEPOENTE: Isso.
MP: Daí você chegou como lá?
DEPOENTE: Ah nós chegamos paramos de moto, ele já
estava  com  o  revólver  na  mão,  falando  que  aí
atirar em todo mundo lá, aí quando eu descei da
moto ele começou a dispara para cima de mim, e
para cima do Jeyce.” (Robiano Chimello Batista,
vítima virtual, fls. 195-200).

Neste sentido entende a jurisprudência:

TJPI: “Motivo fútil é aquele tido como de mínima
significância, inadequado sob o ponto de vista do
homus medius e em relação ao crime ao qual se
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vincula. Assim, havendo indícios nos autos de que
o  delito  foi  cometido  por  motivo  fútil,  pela
própria confissão parcial do acusado e depoimento
das testemunhas, é de ser mantida a decisão de
pronúncia por esta qualificadora.” 1

DO PEDIDO

Ante ao exposto, o acusado Jeferson Santos
Silva incidiu nas penas do artigo 121, §2º, II (motivo
fútil)  c.c.  art.  14,  II,  ambos  do  Código  Penal
Brasileiro  ,  por  duas  vezes,  com  implicações  da  Lei
8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos)  , razão pela qual o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL requer a PRONÚNCIA do réu,
nos termos da denúncia, com o fim de ser submetido a
julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

        Local e data.

Promotor de Justiça 

1 RT 766/691
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Autos n. 
Réu: Dirceu Rodrigues da Silva
ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

MM. JUIZ:

O Ministério Público Estadual, no uso de uma
de suas atribuições, por sua Promotora de Justiça in
fine assinada, vem perante Vossa Excelência apresentar
ALEGAÇÕES FINAIS, nos termos a seguir expostos:

 
Segundo consta do da denúncia, no dia 11

de setembro de 2007, por volta de 19h20min, na
Rua  Quina  da  Serra,  Bairro  Vila  Moreninha  III,
nesta  Capital,  o  acusado  Dirceu  Rodrigues  da
Silva efetuou disparos de arma de fogo contra a
vítima  Roberto  dos  Santos  Fernandes,  não  lhe
atingindo  por  circunstâncias  alheias  a  sua
vontade  e,  por  erro  de  execução,  atingiu  a
vítima  Nilva  dos  Santos  Silva,  causando-lhes
ferimentos  que  não  foram  a  causa  eficiente  de
sua  morte,  por  circunstâncias  alheias  a  sua
vontade.

Na  data  dos  fatos,  a  vítima  Roberto
estava conversando com a vítima Nilva, defronte
à  residência  desta,  momento  em  que  o  acusado
chegou ao local.

Segundo  restou  apurado,  o  acusado
conduzia uma bicicleta, quando sacou uma arma de
fogo  e  desferiu  inúmeros  disparos  contra  a
vítima Roberto, não lhe atingindo.

Contudo, por erro de execução, o acusado
atingiu a vítima Nilva dos Santos Silva.

Após  a  prática  delitiva,  o  acusado
evadiu-se  do  local  dos  fatos  e  a  vítima  Nilva
foi  socorrida  e  encaminhada  à  Unidade  de  Saúde
do Bairro Moreninha.
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É o breve relato. Passa-se ao mérito.

DA AUTORIA 

Durante  a  instrução  criminal  restou
comprovada a autoria do crime com relação ao acusado
Dirceu Rodrigues da Silva, senão, vejamos:

A  autoria  do  delito  é  inconteste,  pois,
apesar da negativa do acusado (fls. 107 e 267-268), a
vítima virtual, embora tenha falecido antes de prestar
depoimento em juízo, apontou o réu Dirceu Rodrigues da
Silva  como  sendo  o  autor  do  delito  na  fase
inquisitorial, senão vejamos:

“(...) QUE, ato contínuo, o declarante visualizou
que DIRCEU sacou um revólver, calibre 22, cano
longo, oxidado, e efetuou um disparo na direção
do declarante e de NILVA, já que estavam na mesma
direção, sendo que esse disparo não os atingiu,
entretanto, logo que o declarante correu, DIRCEU
efetuou outro disparo em sua direção mas atingiu
NILVA;”
Vítima Virtual (Roberto dos Santos Fernandes –
fl. 10) 

Corroborando com fatos narrados na denúncia a
vítima  real  e  a  testemunha  Fábio  de  Arruda  Vitor
narraram  os  fatos,  bem  como,  apontaram  o  réu  como
autor dos disparos de arma de fogo na data dos fatos
perante a Autoridade Policial:

“...QUE, a declarante observou a foto constante
no  procedimento  às  fls.  15,  reconhecendo  sem
sombras de dúvida e sem hesitação a pessoa de
DIRCEU RODRIGUES DA SILVA (qualificado nos autos)
como sendo a pessoa que efetuou diversos disparos
na direção de ROBERTO DOS SANTOS DERNANDES, vindo
um dos disparos a atingi-la.” Vítima (Nilza dos
Santos Silva - fls. 31-32).

“...QUE,  em  conversa  com  populares  tomou
conhecimento de que, o autor dos disparos teria
sido a pessoa conhecida por Dirceu” Testemunha -
(Fábio de Arruda Vitor – f. 62)

Em juízo, a vítima real e a testemunha Fábio
de  Arruda  Vitor  narraram  os  fatos,  corroborando  as
provas colhidas na fase extrajudicial. Vejamos:
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“(...) DEPOENTE: Não, estava de bicicleta. Estava
de bicicleta.
DEFESA: Lá na delegacia a senhora chegou a dizer
que Roberto saiu correndo do atirador, que foi
identificado  como  sendo  o  atirador.  Como  foi
identificado sendo Dirceu?
DEPOENTE: Pessoas contaram depois que tinha sido
ele.”
Vítima Real (Nilva dos Santos Silva – fls. 235-
238)

“(...) MP: Que era o Dirceu? O Roberto falou para
o senhor lá no hospital?
DEPOENTE: É, ele me ligou e me disse que era
ele.”
Testemunha (Fábio de Arruda Vitor – fls. 240-241)

DA MATERIALIDADE:

A  materialidade  dos  crimes  está  comprovada
nos autos pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito –
Lesão Corporal da vítima Nilva dos Santos Silva (fls.
123-124),  o  qual  concluiu  que  esta  apresenta  LESÃO
CORPORAL  GRAVÍSSSIMA,  cujas  características  são
compatíveis de terem sido produzidas conforme época
relatada no histórico, POR AÇÃO PÉRFUROCONTUNDENTE. 

DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE

Compulsando os autos, temos que o móvel do
crime  foi  torpe,  pois  imbuído  de  ódio  vingativo,
tentou matar a vítima virtual, porque acreditava que
esta era mandante do homicídio cometido contra Renato
Rodrigues da Silva, irmão do acusado, senão vejamos:

“(...)QUE,  o  declarante  informa  que  DIRCEU
acredita  que  o  declarante  seria  mandante  do
assassinato de RENATO RODRIGUES DA SILVA, vulgo
NATO  (irmão  de  DIRCEU),  bem  como  DIRCEU  já
comentou pelo bairro que iria vingar a morte de
seu irmão;”
Vítima Virtual (Roberto dos Santos Fernandes –
fl. 10) 

“(...)  MP:  Lá  na  polícia  o  senhor  falou,  tem
declaração do senhor na polícia que sabia que
Dirceu e Roberto mantinha uma rixa antiga entre
ambos porque Roberto era suspeito de ter mandado
matar o Nato, irmão do Dirceu. O senhor confirma
isso?
Testemunha (Fábio de Arruda Vitor – fls. 240-241)
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Neste sentido:

TJRS: “A vingança, dependendo do motivo que a
originou,  pode  constituir  motivo  torpe.  Delito
cometido  para  satisfazer  reprovável  ódio
vingativo, ao menos a nível de pronúncia, permite
seu  enquadramento  no  conceito  de  torpe”. 1

(grifo nosso)

DO ERRO NA EXECUÇÃO

Compulsando os autos, temos que a tentativa
de homicídio contra a vítima Nilva foi cometida por
erro  na  execução,  pois  o  acusado  acreditava  que  a
vítima  Roberto  era  mandante  do  homicídio  cometido
contra Renato Rodrigues da Silva, irmão do acusado,
sendo que efetuou os disparos de arma de fogo contra a
vítima  Roberto,  atingindo,  contudo,  a  vítima  Nilva
senão vejamos:

“(...)  JUIZ:  Não?  Não  deu  nem  para  a  senhora
sentir se o tiro era para a senhora ou para o
Roberto?
DEPOENTE: Não, disso para mim eu tenho certeza
que não foi.
JUIZ: Não foi para a senhora?
DEPOENTE: Não foi.
JUIZ: Acertou a senhora?
DEPOENTE: Acertou em mim.”
Vítima Real (Nilva dos Santos Silva – fls. 235-
238)

Sobre  o  assunto,  vale  destacar  os  sábios
ensinamentos de CLEBER MASSON2:

“A vítima virtual não suporta qualquer tipo de
lesão. No exemplo do ponto de ônibus, o sujeito
deveria  responder  por  tentativa  de  homicídio
contra  ‘B’,  em  concurso  formal  com  homicídio
culposo  contra  ‘C’.  Mas  em  consonância  com  a
regra legal, responde de forma idêntica ao que se
dá no erro sobre a pessoa. A lei ‘faz de contra’
que a vítima real era a vítima virtual. Logo,
trata-se  de  erro  de  tipo  acidental  e
irrelevante.”

1 TJRS – RJTJERGS 146/57
2 MASSON, Cleber Rogerio – Direito penal esquematizado – Parte geral – vol. 1 – 5.ª ed. rev. e atual. – 
Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2011, pág. 310.
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Assim, tem-se que o acusado deve responder
pela prática de tentativa de homicídio contra a vítima
Nilva dos Santos, com todas as circunstâncias do crime
praticado contra Roberto dos Santos Fernandes, vítima
virtual.

DO PEDIDO

Ante ao exposto, o acusado  Dirceu Rodrigues
da Silva  incidiu nas penas do  artigo 121, § 2º, I
(motivo torpe), c.c. artigo 14, II (tentativa branca),
ambos do Código Penal Brasileiro com relação à vítima
Roberto dos Santos Fernandes, com implicações da Lei
8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), e nas penas do
artigo 121, § 2º, I (motivo torpe), c.c. artigo 14,
II, c.c. artigo 73, primeira parte (erro na execução),
todos do Código Penal Brasileiro, com relação à vítima
Nilva  dos  Santos  Silva,  com  implicações  da  Lei
8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), razão pela qual o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL requer a PRONÚNCIA do réu,
nos termos da denúncia, com o fim de ser submetido a
julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri. 

        Local e data.

            Assinatura
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Autos n. 
Réu: Valmir Vilalba Larrea

ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

MM. JUIZ:

O Ministério Público Estadual, no uso de
uma de suas atribuições, por seu Promotor de Justiça
in  fine assinado,  vem  perante  Vossa  Excelência
apresentar  ALEGAÇÕES  FINAIS,  nos  termos  a  seguir
expostos: 

Consta  da  denúncia,  que  no  dia  08  de
outubro de 2008, por volta de 07h40min, no cruzamento
da Rua 13 de maio com a Rua Eduardo Santos Pereira,
nesta Capital, o acusado Valmir Vilalba Larrea efetuou
disparos  de  arma  de  fogo  contra  a  vítima  Waldiney
Lemes de Souza, causando-lhe ferimentos que não foram
a  causa  eficiente  de  sua  morte,  por  circunstâncias
alheias à vontade do réu.

Consta nos autos, que a vítima e o acusado
revendiam  automóveis  usados,  sendo  que  estes  eram
trazidos de Dourados/MS para esta Capital pelo réu,
cabendo à vítima concluir as vendas.

Segundo restou apurado, o acusado repassou
algumas lâminas de cheques à vítima para que esta os
descontasse em sua conta bancária.

Ocorre que, dentre as lâminas de cheques
repassadas  pelo  acusado  somente  uma  lâmina  foi
descontada, pois as demais eram falsificadas.

Assim,  na  data  dos  fatos,  a  vítima
encontrou-se  com  o  réu  e  informou  que  teria  que
registrar  um  boletim  de  ocorrência  narrando  os
aludidos fatos, o que gerou um desentendimento entre
eles, pois o réu não queria que fosse realizo um B.O.

Em seguida, a vítima e o réu tiveram uma
desavença ao lado de um veículo, momento em que o réu
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mandou  que  a  vítima  entrasse  no  referido  veículo,
tendo esta se recusado.

Diante disso, o acusado sacou uma arma de
fogo e desferiu tiros contra a vítima, acertando-a. 

Após a prática delitiva, o réu empreendeu
em fuga do local e a vítima foi socorrida pelo SAMU e
recebeu tratamento médico.

A denúncia foi recebida às fls. 139-140, e
o acusado apresentou Resposta à Acusação às fls. 230-
231.

Durante a instrução criminal foram ouvidas
as  testemunhas  às  fls.  313-314,  316-317,  349-353  e
354-358, bem como o acusado foi interrogado às fls.
391-396.

É o breve relato. Passa-se ao mérito.

DA AUTORIA

A autoria do delito é inconteste, pois o
próprio acusado confessou ter desferido tiros de arma
de fogo contra a vítima tanto na fase inquisitorial
como em juízo (fls. 94-95 e 391-396, respectivamente),
senão, vejamos as declarações prestadas pelo acusado:

“(...)MP:  Como  que  foi  essa  luta?  Ele  chegou
apontou a arma ou ele colocou a mão na cintura e
o senhor já se agarrou?
RÉU: Ele estava com a arma enrolada no jornal
quando ele levou a arma em mim eu já avancei, eu
estava pertinho dele, eu pulei e peguei ele de
uma vez e nós nos embolamos.
MP: Se embolaram para o chão.
RÉU: É.
MP: Aí nessa que você rolou para o chão teve
algum tiro?
RÉU: Teve, saiu um disparo que eu nem sei...
MP: Aí você no chão mesmo você tirou a arma da
mão dele...
RÉU: Não, o primeiro disparo foi só pegando a
arma, depois que nós embolados brigando ali eu
nem vi como é que foi o disparo.
MP: Não, tá. Mas aí a hora que o senhor pegou a
arma da mão dele o senhor pegou lá no chão ou
estava em pé?
RÉU: Não, nenhuma hora eu estava em pé.
MP: Então você pegou a arma lá no chão.
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RÉU: Estava no chão.
MP: Os dois no chão.
RÉU: É.
MP: Quando o senhor pegou a arma o senhor ficou
em pé.
RÉU: Não, na oportunidade eu estava caído ainda.
(...)
MP: Tá, em que momento que o senhor deu os 2
tiros nele?
RÉU: A hora que nós estávamos deitados no chão.
(...)
MP: Tá. E esse 3º tiro o senhor ainda estava
deitado?
RÉU:  Estava  no  chão  ainda.”  (Valmir  Vilalba
Larrea, fls. 391-396).

Entretanto,  verifica-se  que  a  versão  da
dinâmica  dos  fatos  apresentada  pelo  acusado  Valmir
Vilalba  Larrea demonstra  uma  tentativa  deste  em  se
esquivar  da  sua  conduta  delituosa,  conquanto  tenha
confessado que desferiu os tiros contra a vítima na
data dos fatos.

Noutro viés, são as declarações prestadas
pela  testemunha  que  presenciou  os  fatos,  bem  como,
pela vítima, que afirmam que o acusado desferiu os
tiros contra a vítima, quando esta estava em pé e não
deitado, senão, vejamos as declarações prestadas pelas
testemunhas:

“DEPOENTE: Não. Não, porque até onde eu estava
ali, se eu tivesse o impulso de separar, eu não
teria  chegado  a  tempo.  Do  tempo  que  eles
começaram a luta corporal, não deu tempo de eu...
(...) só saí do carro, e falei parra eles: “O quê
que está acontecendo?”, e já houve o primeiro
disparo.
MP: Houve mais 01 disparo?
DEPOENTE: Foram 03 disparos.
MP:  03  disparos.  Quando  ele  efetuou  os  03
disparos, o Senhor Valdinei estava ainda em pé?
Correu? Estava deitado?
DEPOENTE: Estava em pé.” (Mario Brandão Garcia,
fls. 349-353).

“(...) QUE VALMIR pediu ao declarante para entrar
no veículo, sendo um FIAT/UNO, na cor BRANCA, em
que estava, para irem ao banco, tentar resolver
aquela situação, tendo o declarante se negado,
virando as costas para VALMIR e saindo daquele
local; QUE logo ouviu um disparo de arma de fogo,
o qual lhe atingiu a nuca, e outro que também lhe
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atingiu próximo ao peito; (...)” (Waldiney Lemes
de Souza - vítima, fls. 69-70).

Contudo, a vítima Waldiney Lemes de Souza
não prestou declarações na fase judicial, eis que não
foi localizada.

Outrossim,  os  depoimentos  prestados  pelas
testemunhas  Elvis  Lincon  Barbosa  e  Paulo  Sérgio
Batista da Silva, investigadores da polícia, ouvidas
em juízo às fls. 313-314 e 316-317, respectivamente,
são  uníssonos ao  afirmar que  o acusado  é autor  do
delito de homicídio.

Assim,  constatam-se  divergências  entre  a
versão apresentada pelo réu com as provas colididas
nos  autos,  sendo  notório  que  tais  declarações  são
meramente para ludibriar o julgador, na tentativa do
acusado em se desvencilhar das consequências de sua
conduta criminosa.

DA MATERIALIDADE:

A  materialidade  do  crime  está  comprovada
nos autos pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito –
Exame Necroscópico (fls. 156-158), realizado na vítima
Waldiney Lemes de Souza o qual atesta que: 

“(...) que o examinado apresentou em 08/10/2008
lesão corporal grave, cujas características são
compatíveis  de  terem  sido  produzidas  conforme
época  relatada  no  histórico,  por  ação  perfuro
contundente”.

Ademais, realizado o Laudo de Exame em Arma
de Fogo, foi constado que (fls. 36-40):

“a) A arma encontrava-se em condições de uso e
funcionamento,  mostrando-se  eficiente  para
produção de tiro(s).
b) A mesma apresentou vestígios, detectáveis com
auxílio  do  reagente  químico  de  ter  produzido
tiro(s) em época anterior aos exames.”

DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE

Compulsando os autos, temos que o móvel do
crime  foi  torpe,  pois  imbuído  de  ódio  vingativo,
tentou matar a vítima, tendo em vista, a possibilidade
desta registrar um boletim de ocorrência relatando que
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o  denunciado  era  proprietário  de  lâminas  de  cheque
falsificadas, senão vejamos:

“(...)QUE  o  declarante  na  data  dos  fatos  foi
procurado  por  VALMIR,  para  tentarem  resolver
sobre as lâminas de cheques, tendo o declarante
informado  novamente  a  VALIMIR  que  teria  que
registrar  boletim  de  ocorrência,  referente  aos
fatos, e que informaria que as lâminas de cheques
lhe pertenciam; (...)QUE logo ouviu um disparo de
arma de fogo, o qual lhe atingiu a nuca, e outro
que também lhe atingiu próximo ao peito; (...)”
(Waldiney Lemes de Souza - vítima, fls. 69-70).

Dessa forma, restou patente nos autos que o
réu praticou o crime por motivo torpe. Neste sentido:

TJRS: “A vingança, dependendo do motivo que a
originou,  pode  constituir  motivo  torpe.  Delito
cometido  para  satisfazer  reprovável  ódio
vingativo, ao menos a nível de pronúncia, permite
seu  enquadramento  no  conceito  de  torpe”. 1

(grifo nosso)

DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA

O acusado Valmir Vilalba Larrea alegou em
seu depoimento em juízo (fls. 391-396), que a vítima
Waldiney Lemes de Souza estava de posse de uma arma de
fogo e que teria lhe apontado esta, tentando alegar,
em síntese, legítima defesa. Contudo, analisando os
autos,  não  se  vislumbra  a  ocorrência  da  legítima
defesa.

Primeiramente,  importante  destacar  que  o
ônus da prova fica incumbido a quem o alega, visto não
estar  presentes  nos  autos  indícios  que  apontem  tal
fato como verdadeiro.

Segue a Jurisprudência:

TACRIMSP: “A legítima defesa para que possa ser
acolhida, precisa ficar provada, e a prova é
ônus  do  réu,  sendo  insuficiente  a  simples
alegação”  (TACRIM-SP  –  AC  –  Rel.  Hélio  de
Freitas – RT 671/346). 

“TJSP:  Homicídio.  Legítima  defesa  putativa.
Reconhecimento que exige prova de que o agente
considerou lícita sua conduta ao imaginar, por

1 TJRS – RJTJERGS 146/57
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erro plenamente justificado, que se encontrava
diante de uma realidade fática que se fosse
verdadeira legitimaria seu ato.” (RT 749/638).

Impende trazer os ensinamentos de FERNANDO
CAPEZ acerca da legítima defesa putativa:

“Legítima  defesa  putativa:  é  a  errônea
suposição da existência da legítima defesa por
erro  de  tipo  ou  de  proibição.  Só  existe  na
imaginação  do  agente,  pois  o  fato  é
objetivamente ilícito.”

Salienta-se, ainda, que os fatos narrados
pelo acusado não corroboram com nenhuma prova colhida
nos autos. Portanto, nenhuma testemunha que presenciou
a prática delitiva, confirma a referida conduta com a
presença desta legítima defesa.

Dessa forma, denota-se que não há indícios
nos autos da legítima defesa alegada.

DO PEDIDO
Ante ao exposto, o acusado  Valmir Vilalba

Larrea incidiu nas penas do artigo 121, §2º, I (motivo
torpe)  c.c.  art.  14,  II,  ambos  do  Código  Penal
Brasileiro  , com implicações da Lei 8.072/90 (Lei dos
Crimes  Hediondos)  , razão  pela  qual  o  MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL requer a PRONÚNCIA do réu, nos termos
da denúncia, com o fim de ser submetido a julgamento
perante o Egrégio Tribunal do Júri.

        Local e data. 

Promotor de Justiça
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Autos n. 
Réu: Nivaldo Rosa da Silva

ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

MM. JUIZ:

O Ministério Público Estadual, no uso de
uma de suas atribuições, por seu Promotor de Justiça
in  fine assinado,  vem  perante  Vossa  Excelência
apresentar  ALEGAÇÕES  FINAIS,  nos  termos  a  seguir
expostos: 

Consta da denúncia, no dia 18 de agosto de
2011, por volta de 21h30min, na Rua Marques de Pombal,
defronte ao nº 107, nesta capital, o réu Nivaldo Rosa
da  Silva  desferiu  várias  facadas  contra  a  vítima
Marcelo  Silva  Ribeiro,  causando-lhe  ferimentos  que
foram a causa eficiente de sua morte.

Infere-se nos autos, que na data dos fatos,
o  acusado  encontrou  a  vítima  e,  então  passaram  a
discutir.

Assim,  quando  chegaram  defronte  à
residência  do  réu,  este,  imbuído  de  sentimento
homicida, adentrou à sua residência, apoderou-se de
uma faca, correu em direção à vítima e desferiu-lhe
golpes com faca.

Após a prática delitiva, o réu empreendeu
em fuga do local e a vítima foi socorrida pelo SAMU,
recebeu  tratamento  médico,  porém,  não  resistiu  aos
ferimentos e veio à óbito.

A  denúncia  foi  recebida  à  f.  82,  e  o
acusado apresentou Resposta à Acusação às fls. 98-99.

Durante a instrução criminal foram ouvidas
as testemunhas às fls. 130-132, 133-135 e 136-137, bem
como foi decretado a revelia do acusado (f. 129).

É o breve relato. Passa-se ao mérito.
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DA AUTORIA

A autoria do delito é inconteste, pois o
próprio acusado confessou ter desferido golpe de arma
branca contra a vítima na fase inquisitorial (fls. 11-
13), momento em que se apresentou espontaneamente e
assistido  por  seu  patrono,  senão,  vejamos  as
declarações prestadas pelo acusado:

“(...)e MARCELO deu um chute no interrogando, e o
interrogando que estava no solo, e nisso MARCELO
passou  a  outro  pedra  que  tinha  nas  mãos  para
outra mão, e nisso seus pais gritavam ‘cuidado’,
pedindo socorro para os vizinhos, e mesmo caído,
o  interrogando  deu  uma  facada  em  MARCELO  e
acredita que foi na região abdominal, e ele se
afastou um pouco de cima do interrogando, e o
interrogando  se  levantou  e  saiu  correndo  do
local”. (Nivaldo Rosa da Silva, fls. 11-13).

Entretanto,  verifica-se  que  a  versão  da
dinâmica dos fatos apresentada pelo acusado Nivaldo
Rosa  da  Silva  demonstra  uma  tentativa  deste  em  se
esquivar  da  sua  conduta  delituosa,  conquanto  tenha
confessado que desferiu golpe com uma faca contra a
vítima na data dos fatos.

Nesse  sentido,  colaciona-se  a  seguinte
jurisprudência:

TJSP: RSE 990.10.009503-0; Ac. 4508529; São
Paulo;  Décima  Sexta  Câmara  de  Direito
Criminal;  Rel.  Des.  Pedro  Menin;  Julg.
18/05/2010;  DJESP  13/07/2010.  “PRONÚNCIA.
TENTATIVA  DE HOMICÍDIO.  MATERIALIDADE  E
INDÍCIOS  DA  AUTORIA  PRESENTES.  EXCLUDENTE
DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO  PLENAMENTE  CLARA,
HAVENDO  VERSÃO  EM  DETRIMENTO  DELA. Vítima
atingida por diversos golpes de arma branca
em várias partes  de  seu  corpo,  o  que
demonstra,  no  mínimo,  em  tese,  o  ânimo
homicida  do  agente.  Recurso  do  réu
improvido.”

Ademais,  ressalta-se  que  a  narrativa
exibida pelo réu de que supostamente teria agido em
legítima defesa contraria a lógica e o bom senso, não
se podendo crer que atingiu a vítima Marcelo Silva
Ribeiro em 05 (cinco) locais com uma faca, sendo 04
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(quatro) na face posterior do corpo desta (fls. 61-
62), deixando evidente que as alegações do réu são
somente uma tentativa de remover a ilegalidade de sua
conduta.

Não  bastasse  isso,  verifica-se  dos
depoimentos  prestados  pelas  testemunhas  ouvidas  em
juízo que o acusado de fato matou a vítima, senão,
vejamos:

“MP: Esfaqueou ele, o Nivaldo?
DEPOENTE:  Esfaqueou.  Esfaqueou  ele,  ele  disse:
‘Me acertou.’, era tão perto que ele até falou
assim: ‘Me acertou’. Aí ele fez assim, o guri deu
duas rachadas nele, ele saiu uns 50 metros onde
tem um povo que vende salgado, aí o cara caiu.
(...)
DEFESA:  O  quê  que  o  Nivaldo  fez?  O  Nivaldo
acertou a facada e foi embora, correu?
DEPOENTE: Ele acertou a facada e aí ele soltou a
faca no chão, e ele saiu correndo.
DEFESA: Foi uma facada só?
DEPOENTE: Eu acho que deu duas, doutor.” (Manoel
Francisco da Silva - fls. 133-135).

“MP: O Nivaldo esfaqueou o Marcelo?
DEPOENTE: Aham.
MP: A senhora viu quantas facadas ele deu?
DEPOENTE: Acho que duas, pelo que eu vi foram
duas.
MP: Tá. E daí o Nivaldo fez o que depois que
esfaqueou?
DEPOENTE: Voltou para a casa dele desesperado:
‘Que eu não queria fazer isso Cida.’, eu falei:
‘Eu sei que você não queria.’, porque ele correu,
realmente ele correu do cara, evitou o que ele
pôde. Um homem correr do outro, ele está evitando
mesmo.” (Aparecida Pedrosa dos Santos - fls. 136-
137).

Logo, vê-se, claramente, através das provas
coligidas, ter restado demonstrada a autoria delitiva
atribuída  a  Nivaldo  Rosa  da  Silva  do  delito  de
homicídio simples.

DA MATERIALIDADE:

A  materialidade  do  crime  está  comprovada
nos autos pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito –
Exame Necroscópico (fls. 57-62), realizado na vítima
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Marcelo Silva Ribeiro o qual atesta que “examinamos um
corpo em estado de morte real, cuja causa da morte foi
HEMORRAGIA  INTERNA  AGUDA  TRAUMÁTICA  POR  AÇÃO
PERFUROCORTANTE – ARMA BRANCA”.

Ademais, realizado o Laudo de Exame Físico-
Descritivo e Pesquisa de Sangue Humano, foi constado
que (fls. 53-56):

“(...)concluem os peritos que a faca é eficiente
para  prática  de  crime,  podendo  ser  utilizada
predominantemente como instrumento cortante e/ou
perfuro-cortante, o que causaria lesões incisas
e/ou pérfuro-incisas no lesado.”

DO PEDIDO

Ante ao exposto, o acusado Nivaldo Rosa da
Silva  incidiu  nas  penas  do  artigo  121,    caput  ,  do
Código Penal Brasileiro, razão pela qual o MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL requer a PRONÚNCIA do réu, nos termos
da denúncia, com o fim de ser submetido a julgamento
perante o Egrégio Tribunal do Júri.

        Local e data.

Promotor de Justiça 
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Autos n.
Réu: Gleison Mendonça dos Santos
ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

MM. JUIZ:

O Ministério Público Estadual, no uso
de  uma  de  suas  atribuições,  por  seu  Promotor  de
Justiça in fine assinado, vem perante Vossa Excelência
apresentar  ALEGAÇÕES  FINAIS,  nos  termos  a  seguir
expostos: 

Consta nos autos, no dia 18 de maio de
2012,  por  volta  de  18h45min,  na  Rua  Agenor  Pinto,
bairro  Nova  Lima,  nesta  capital,  o  réu  Gleison
Mendonça dos Santos desferiu pauladas contra a vítima
Everson Tabordo de Mendonça, matando-o, causando-lhe
ferimentos que constam no Laudo de Exame de Corpo de
Delito – Exame Necroscópico (fls. 47-50).

Conforme restou apurado, o réu estava
na conveniência Ki-festa, localizada nas proximidades
do  local  dos  fatos,  ingerindo  bebidas  alcoólicas,
momento  em  que  recebeu  uma  mensagem  via  telefone
celular  de  Evelyn  Vieira  de  Souza  Batista  com  a
informação de que a vítima estava na residência de
Braulia  Tabordo  de  Mendonça,  avó  do  denunciado  e
genitora da vítima, causando transtornos a esta.

Ato contínuo, o acusado deslocou até a
rua da residência de sua avó, já almejando matar a
vítima, bem como, durante o aludido trajeto apoderou-
se de um pedaço de madeira.

Ao avistar a vítima Everson Tabordo de
Mendonça em via pública, o denunciado, tomado por sua
intenção homicida e de posse de um pedaço de madeira,
surpreendeu-a, desferindo pauladas em sua cabeça.

Impende  salientar  que  o  denunciado
Gleison  Mendonça  dos  Santos  somente  cessou  as

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877
1



pauladas, eis que foi impedido por populares, diante
disso, evadiu-se do local.

Em seguida, a Polícia Militar e o Corpo
de  Bombeiros  foram  acionados  e  prestaram  socorro  a
vítima,  encaminhando-a  para  atendimento  médico,
contudo, a vítima não suportou aos ferimentos e veio a
óbito três dias após os fatos.

Consta  que  o  réu  cometeu  esse
repugnante  crime  por  motivo  torpe,  porquanto
assassinou  a  vítima,  em  razão  de  desentendimentos
banais com esta.

Ademais,  infere-se  que  o  réu  cometeu
esse delito com recurso que dificultou a defesa da
vítima, porquanto a surpreendeu em via pública, quando
estava desarmada e indefesa.

É a síntese dos fatos.

A  inicial  acusatória  capitulou  a
conduta do réu Gleison Mendonça dos Santos como sendo
a constante no artigo 121, §2º, I (motivo torpe) e IV
(recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código
Penal Brasileiro, com implicações da Lei 8072/90.

A denúncia foi recebida pelo juízo após
regular exame de admissibilidade à f. 74, e o acusado
Gleison  Mendonça  dos  Santos apresentou  Resposta  à
Acusação às fls. 99-100.

Em sede de instrução, foram ouvidas
as testemunhas às fls. 139-141, 142-144, 145-147
e 150-152 e, ainda o acusado foi interrogado às
fls. 153-156.

Após,  culminou-se  na  vinda  dos
autos  ao  Ministério  Público  para  Alegações
Finais. 

É o breve relato. Passa-se ao mérito.

DA MATERIALIDADE

A  materialidade  está  comprovada  pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito – Exame Necroscópico
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fls. 12-14, atestando que a  causa mortis da vítima
Everson  Tabordo  de  Mendonça  foi  “TRAUMATISMO
CRANIOENCEFÁLICO POR AÇÃO CONTUNDENTE”, bem como, pelo
Laudo de Exame em Objeto (fls. 42-46).

A respeito da materialidade do crime,
interessante  trazer  aos  ensinamentos  de  Edilson
Mougenot  Bonfim1: “A  materialidade,  nos  crimes  que
deixam vestígios, é provada por intermédio do exame de
corpo de delito”.

DA AUTORIA

A autoria do delito é inconteste, pois
o  próprio  acusado  confessou  ter  desferido  pauladas
contra a vítima tanto na fase inquisitorial como em
juízo (fls. 27-28 e 153-156, respectivamente), senão,
vejamos as declarações prestadas pelo este:

“(...)QUE, enquanto se dirigiam a residência de sua
avó,  pela  rua  de  trás  a  casa  dela,  deram  de
encontro  com  EVERSON  –  vulgo  Buiu  –  que  vinha
correndo em direção ao declarante e seus primos,
neste  instante  o  declarante  pensou  que  EVERSON
estava em poder de uma face, então apoderou-se de
um  pedaço  de  madeira  que  estava  caído  ao  solo,
instante em que EVERSON – vulgo Buiu – veio na
direção do declarante, momento em que o declarante
desferiu um soco na face de Everson, que caiu ao
solo, então o declarante deu uma paulada na cabeça
de  EVERSON,  e  evadiu-se  do  local;(...)”.(Réu
Gleison Mendonça dos Santos – fase extrajudicial,
fls. 27-28).

“(...)RÉU: Ele veio vindo para o nosso rumo né, aí
ele veio para o meu lado, ele só andava armado com
faca  achei  que  ele  ia  me  agredir,  fazer  alguma
coisa comigo. Aí nós entramos em luta corporal e
por azar eu tinha um pau do meu lado eu peguei e
acertei uma paulada na cabeça dele. 
JUIZ: Primeiramente você disse que vocês entraram
em luta corporal.
RÉU: É, ele... 
JUIZ: É isso?
RÉU: Uhum
JUIZ: E aí, dessa luta corporal, pode contar.
RÉU:  Aí  eu  deparei  com  um  pau  do  meu  lado,  um
pedaço de madeira, dei uma paulada na cabeça dele.
(...)”.(Réu  Gleison  Mendonça  dos  Santos  –  fase
judicial, fls. 153-156).

1 Código de Processo Penal anotado, 2ª ed., Saraiva, SP, 2009, p. 342.
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Entretanto,  a  versão  da  dinâmica  dos
fatos apresentada pelo acusado Gleison Mendonça dos
Santos demonstra uma tentativa deste em se esquivar da
sua conduta delituosa, conquanto tenha confessado que
desferiu o golpe que causou a morte da vítima.

Outrossim,  os  depoimentos  prestados
pelas testemunhas Mariana de Oliveira Mendonça, Walder
Mendonça Vieira e Jeferson Guimarães de Mendonça, em
juízo, são uníssonos ao afirmar que o acusado é autor
do delito de homicídio, senão, vejamos as declarações
prestadas pelas testemunhas:

“(...)DEPOENTE: E eu desci do serviço e ia buscar
meu filho na babá. Aí eles me chamaram eu estava
lá, passando alguns minutos o Gleison recebeu uma
mensagem da mulher do Jefferson falando que ela
estava chorando e minha avó também, para ele ir lá.
Nisso o Gleison, ele saiu do local e a gente saiu
correndo atrás. E chegando perto de casa a gente
encontrou o Alder, meu outro primo, e o Gleison
continuou a correr, e na esquina ele encontrou um
pau,  quando  ele  virou  a  esquina  o  meu  tio  e  o
Gleison virou a outro. E ele deu uma paulada no meu
tio, e o meu tio caiu e ele deu outra. 
MP: Já ele caído no chão?
DEPOENTE:  Já  ele  caído  no  chão.” Testemunha
(Mariana de Oliveira Mendonça – fls. 139-141).

“(...)DEPOENTE: Daí eu acompanhei sem saber o que
estava acontecendo, aí na hora que chegou na rua de
trás da rua da minha avó assim, virando a esquina
da rua de baixo, meu tio estava descendo também aí
no que o meu tio virou, o Gleison, na hora que o
Gleison virou ele pegou pedaço de pau que estava no
chão e foi para cima dele, aí no que ele pegou o
pau ele saiu correndo para cima do meu tio Everson,
aí eu fui atrás.
MP: E aí?
DEPOENTE:  Aí  no  que  o  Gleison  deu  a  primeira
paulada meu tio caiu no chão, aí nisso ele já foi
para cima do Gleison para não deixar ele dá mais.
MP: Mas aí nisso ele ainda continuou dando paulada?
DEPOENTE: Continuou, deu mais uma, depois foi dando
bicuda no rosto dele, aí eu peguei e empurrei ele.
(...)”  Testemunha (Walder Mendonça Vieira – fls.
142-144)

“(...)MP: Ele chegou a dar uma paulada, duas.
DEPOENTE: Ele deu duas.
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MP: Ele deu alguma paulada enquanto ele já estava
caído?
DEPOENTE: Não. Ele deu só um chute assim que daí o
meu primo puxou ele, daí foi quando ele efetuou um
assim, efetuou um de baixo para cima assim. (...)”
Testemunha (Jeferson Guimarães de Mendonça – fls.
145-147)

Dessa  forma,  constatam-se  divergências
entre  a  versão  apresentada  pelo  réu  com  as  provas
colididas  nos  autos,  sendo  notório  que  tais
declarações são meramente para ludibriar o julgador,
na  tentativa  do  acusado  em  se  desvencilhar  das
consequências de sua conduta criminosa.

DAS QUALIFICADORAS

Compulsando os autos, temos que o móvel
do crime foi torpe, pois o acusado matou a vítima por
vingança, porque possuía desavenças banais esta, senão
vejamos:

“(...)MP: E o quê que aconteceu nesse dia para ele
já ter saído correndo e desferido essas pauladas
nele?
DEPOENTE: Ele já não gostava mesmo do meu tio.
MP: Mas... 
DEPOENTE: Já não combinavam e ele estava bebendo,
ele simplesmente saiu correndo e falando que ia
resolver essa história. (...)” Testemunha (Mariana
de Oliveira Mendonça – fls. 139-141).

“DEPOENTE: Por causa que meu tio estava bêbado. Só
que o Gleison já tinha briga com meu tio, ele não
gostava dele.
MP: Eles já tinha brigado antes?
DEPOENTE: Já.
MP: Eles já tinham se dado... Entrado em vias de
fato...
DEPOENTE: Já.
MP: Brigado de murro, essas coisas, antes?
DEPOENTE:  Não,  assim  não.  Só  que  meu  tio  não
gostava dele, nem ele gostava do meu tio.
MP: Isso aí todo mundo sabia?
DEPOENTE:  Isso  aí  todo  mundo  sabia.  (...)”
Testemunha (Walder Mendonça Vieira – fls. 142-144)

Neste sentido entende a jurisprudência:
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“A vingança, dependendo do motivo que a originou,
pode constituir motivo torpe. Delito cometido para
satisfazer reprovável ódio vingativo, ao menos a
nível de pronúncia, permite seu enquadramento no
conceito de torpe”. (TJRS – RJTJERGS 146/57)

Ademais, tem-se que o acusado utilizou
recurso que dificultou a defesa da vítima, pois atacou
esta de modo inesperado, mediante surpresa, já que a
vítima estava em via pública, desarmada, indefesa e
não  poderia  esperar  tal  conduta  do  acusado,  senão
vejamos:

“(...)MP: Você percebeu se o seu tio também vinha
correndo, fugindo de algum lugar ou estava andando
normalmente?
DEPOENTE: Andando normal assim, que ele virou né.
Ele estava alcoolizado, visão baixa.
MP: Sim.
DEPOENTE: Ele virou e daí o primo veio de encontro
com ele.
MP:  Ele  não  estava  esperando  que  ia  acontecer
alguma coisa. O seu tio estava tranquilo. Aí o seu
primo que saiu por trás, o Gleison... 
DEPOENTE: É, ele veio pela frente
MP: Sim. De frente com o seu tio mas saiu por trás
de vocês.
DEPOENTE: (ininteligível) sem reação.
MP: Ele chegou a dar uma paulada, duas.
DEPOENTE: Ele deu duas. (...)” Testemunha (Jeferson
Guimarães de Mendonça – fls. 145-147)

Daí os ensinamentos de Julio Fabbrini
Mirabete:

“Há  também  qualificadora  no  homicídio  quando  o
agente  utiliza  recurso  que  dificulta  ou  torna
impossível defesa da vítima, ou seja, quando se
vale da boa-fé ou desprevenção do ofendido”.2

Neste sentido entendem os tribunais de
justiça:

TJRS:  “A  qualificadora  da  surpresa  só  se
caracteriza  quando  a  agressão  se  dá  de  modo
inesperado  e  repentino,  colhendo  a  vítima
descuidada,  desprevenida, sem  razões próprias  ou
remotas para esperá-la e nem mesmo dela suspeitar.”
3

2 Júlio Frabbrini Mirabete – Código Penal Interpretado, 5ª ed. pág. 930
3 RT, 561/384
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TJAC: “Não se afasta a qualificadora do recurso que
tornou impossível a defesa da ofendida se o acusado
do homicídio, com eclosão de excessiva violência,
decorrente de descontrole emocional, colhe a vítima
inteiramente desprevenida, sem razões para presumir
o evento.” 4

TJGO: “O fato criminoso praticado inesperadamente,
impossibilitando a defesa da vítima, caracteriza a
surpresa.” 5

DO PEDIDO

Ante  ao  exposto,  o  acusado  Gleison
Mendonça dos Santos incidiu na pena do artigo 121, §
2º,  incisos  I  (motivo  torpe)  e  IV  (recurso  que
dificultou  a  defesa  da  vítima), razão  pela  qual  o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL requer a PRONÚNCIA do réu,
nos termos da denúncia, com o fim de ser submetido a
julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Local e data

Promotor de Justiça

4 TJAC – RT 774/618
5 TJGO – RT 783673
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Autos n. 
Réus: Raphael Gonzaga Gomes

Geovani Oliveira Pimentel
Walmir José dos Santos
Rafael Justino Albuquerque

ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

MM. JUIZ:

O Ministério Público Estadual, no uso
de  uma  de  suas  atribuições,  por  seu  Promotor  de
Justiça in fine assinado, vem perante Vossa Excelência
apresentar  ALEGAÇÕES  FINAIS,  nos  termos  a  seguir
expostos: 

Consta  nos  autos,  que  no  dia  14  de
outubro de 2003, na Rua Virgílio de Farias, próximo ao
nº  409,  bairro  Vila  Kely,  nesta  Capital,  os  réus
Raphael Gonzaga Gomes, Geovani Oliveira Pimentel, Jair
de  Jesus  Correa,  Walmir  José  dos  Santos  e  Rafael
Justino  Albuquerque,  em  unidade  de  desígnios  com  o
menor Júnior César de Jesus Correa, efetuaram disparos
de arma de fogo contra as vítimas Márcio Lima Maciel,
causando-lhe ferimento que foi causa de sua morte e,
em Alex Rocha causando-lhe os ferimentos descritos no
Laudo de Exame de Corpo de Delito de f. 129-130.

Segundo restou apurado, os réus compõem
uma “guangue” temida no Bairro Tijuca, sendo que estes
no  dia  dos  fatos,  se  associaram  para  praticar  os
crimes descritos na presente denúncia (fls. 01-06).

Consta que no dia do crime, a vítima
Márcio  estava  na  feira  do  Bairro  Coophavilla  II,
juntamente  com  seu  amigo  Lidiomar  Louveira  Arce  e
outro indivíduo identificado apenas como Júlio.

No  local,  a  vítima  Márcio  avistou
vários integrantes da “gangue do Tijuca”, dentre eles
os acusados, instante em que comentou com seu amigo
Lidiomar, que tinha “treta com eles por causa de uma
pipa”.
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Sendo assim, a vítima se dirigiu até à
residência de Viviane Ferreira Barbosa, acompanhada de
seus  colegas  Lidiomar  e  Júlio,  local  onde  estava
Viviane juntamente com alguns amigos, dentre eles a
vítima Alex.

Em  seguida,  os  acusados  também  se
dirigiram até à residência de Viviane, ou seja, onde
estavam  as  vítimas,  bem  como,  foram  em  direção  à
vítima Márcio.

Depreende-se que se iniciou uma briga
entre  os  denunciados  e  as  pessoas  que  estavam  na
residência de Viviane, as quais pretendiam se defender
dos denunciados.

Os réus efetuaram disparos de arma de
fogo contra a vítima Márcio, ocasionando-lhe lesões
que foram a causa eficiente de sua morte, bem como,
efetuaram disparos contra a vítima Alex, causando-lhe
ferimentos que só não foram a causa eficiente de sua
morte,  por  circunstâncias  alheias  à  vontade  dos
denunciados.

Nesse ínterim, algumas das pessoas que
estavam  em  frente  à  residência  de  Viviane  se
esconderam no interior da referida residência. Assim,
após  terem  efetuado  os  disparos,  os  denunciados
pegaram  o  banco  que  os  amigos  de  Viviane  estavam
sentados e o atiraram contra a janela da residência,
quebrando-a, momento em que os denunciados gritavam
que iam invadir a residência.

Contudo,  ao  perceberem  que  os  amigos
das  vítimas  estavam  acionando  a  polícia,  os
denunciados fugiram do local.

Ainda, salienta-se que ao ser atingido,
a vítima Márcio disse para a testemunha Lidiomar “fala
prá mãe que foi o Torrão (Walmir) e o Geovani.

Os  réus  cometeram  o  delito  praticado
contra  a  vítima  Márcio  impelidos  por  motivo  torpe,
pois  queriam  se  vingar  desta  por  causa  de  um
desentendimento  anterior  que  esta  tinha  com  os
denunciados Geovani e Walmir.

É a síntese dos fatos.
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A  inicial  acusatória  capitulou  as
condutas  dos  réus  Raphael  Gonzaga  Gomes,  Geovani
Oliveira Pimentel, Jair de Jesus Correa, Walmir José
dos Santos e Rafael Justino Albuquerque como sendo as
constantes no artigo 121, §2º, I (motivo torpe), do
Código Penal Brasileiro, em relação à vítima Márcio
Lima Maciel e, do art. 121, caput, c.c. art. 14, II,
ambos do mesmo Codex em relação à vítima Alex Rocha.

A denúncia foi recebida pelo juízo após
regular exame de admissibilidade às fls. 362-363, e os
acusados Raphael  Gonzaga  Gomes,  Geovani  Oliveira
Pimentel, Rafael Justino Albuquerque, Jair de Jesus
Correa e Walmir José dos Santos apresentaram Resposta
à Acusação às fls. 409-413, 451-452, 480-484 e 490,
respectivamente.

Durante  a  instrução,  obteve-se  a
informação acerca do falecimento do réu Jair de
Jesus  Correa,  conforme  certidão  de  óbito  de  f.
736,  momento  em  que  foi  extinta  a  punibilidade
por meio da sentença de fls. 741-742.

Ademais,  foram  ouvidas  as
testemunhas  às  fls.  538-540,  542-546,  599-601,
603-605,  717-722,  723-725  e  801  e,  ainda  os
acusados Rafael Justino Albuquerque, Walmir José
dos Santos, Geovani Oliveira Pimentel e Raphael
Gonzaga  Gomes  foram  interrogados  às  fls.  802-
803, 804, 805-806 e 807, respectivamente.

Após,  culminou-se  na  vinda  dos
autos  ao  Ministério  Público  para  Alegações
Finais. 

É o breve relato. Passa-se ao mérito.

DA MATERIALIDADE

A  materialidade  está  comprovada  pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito – Exame Necroscópico
fls. 60-62, atestando que a  causa mortis da vítima
Márcio Lima Maciel foi “HEMORRAGIA INTERNA POR AÇÃO
PÉRFURO-CONTUNDENTE POR PROJETIL DE ARMA DE FOGO”, bem
como, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesão
Corporal Exame Indireto fls. 129-130, atestando que a
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vítima  Alex  Rocha  sofreu  “lesão  corporal  grave  por
ação contundente”.

A respeito da materialidade do crime,
interessante  trazer  aos  ensinamentos  de  Edilson
Mougenot  Bonfim1: “A  materialidade,  nos  crimes  que
deixam vestígios, é provada por intermédio do exame de
corpo de delito”.

DA AUTORIA

Infere-se  dos  autos,  que  os  acusados
negaram a prática dos presentes crimes tanto na fase
inquisitorial  como  na  fase  judicial,  senão  vejamos
seus depoimentos:

“(...)RÉU: Bom, eu não sei, porque eu não estava
envolvido no meio lá. Eu estava até no local aí, eu
sei que eu fui na feira com uma menina, voltei,
passamos na casa dela, fomos para o pagode, ficamos
sabendo que tinham acontecido todos esses negócios
aí. Aí me envolveram aí não sei nem por que. 
JUIZ: O senhor disse que no momento dos disparos o
senhor estava onde?
RÉU: Nós estávamos subindo da feira para a casa
dela, para ir embora. 
JUIZ: Então, mas o senhor passou pelo local em que
houve ali o entrevero, a briga?
RÉU: Não, saiu a briga assim, não próximo, meio
perto, a gente passou perto, daí nós já subimos.
Tem  um  posto  policial,  bem  na  frente  do  posto
policial quando nós estávamos indo embora que ali
que eu escutei os disparos. 
JUIZ:  Mas  tinha  muita.(...)”.(Réu  Rafael  Justino
Albuquerque – fase judicial, fls. 802-803).

“(...)DEPOENTE:  Olha  senhor  Meritíssimo  Juiz,  a
única coisa que eu tenho para dizer é que eu não
tenho nada a ver, só a única coisa que eu tenho
para dizer. Sobre esse caso aí eu não tenho nada a
ver. É minha única palavra que eu tenho para dizer.
JUIZ: O apelido do senhor é Torrão?
DEPOENTE: Apelidaram eu por causa desse apelido aí
que eu fiquei preso um tempo.
JUIZ: O senhor estava ali no local onde aconteceram
os disparos?
DEPOENTE: Não senhor. 
JUIZ: O senhor estava onde no momento?
DEPOENTE: Eu estava em casa dormindo. Na casa da
minha mãe.(...)”.(Réu Walmir José dos Santos – fase
judicial, f. 804).

1 Código de Processo Penal anotado, 2ª ed., Saraiva, SP, 2009, p. 342.
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“(...)JUIZ: O senhor não participou desse crime?
RÉU: Não. 
JUIZ: O senhor sabe dizer quem participou?
RÉU: Não, tinha um monte de gente lá no dia.(...)”.
(Réu  Geovani  Oliveira  Pimentel  –  fase  judicial,
fls. 805-806).

“(...)JUIZ: O senhor participou desse delito aqui?
RÉU: Não, senhor. 
JUIZ: O senhor efetuou disparos contra a vítima
Márcio, Alex Rocha?
RÉU: Não, senhor. 
JUIZ: O senhor ajudou alguém a participar disso
aqui?
RÉU: Não senhor. 
JUIZ: O senhor sabe quem disparou contra Márcio e
contra o Alex?
RÉU: Eu não sei e eu não conheço essa vítima, eu
nunca  vi  ele.  Eu  fiquei  sabendo  disso  aí  na
segunda, no próximo dia pela televisão.(...)”.(Réu
Raphael Gonzaga Gomes – fase judicial, f. 807).

Contudo,  apesar  da  negativa  de  sua
participação nos delitos em tela, o acusado Geovani
Oliveira Pimentel completa indicando um dos autores do
delito, o réu Raphael Gonzaga Gomes, vulgo “Gago”:

“(...)JUIZ: Quem disparou contra as vítimas?
RÉU: Quem disparou foi o Gago, o Raphael.
JUIZ: Raphael Gonzaga Gomes. O Gago. 
RÉU: Aham. 
JUIZ: O senhor viu ele atirando?
RÉU: Não, (Ininteligível). 
JUIZ: O senhor ouviu falar. E quanto ao Alex Rocha?
RÉU: Aham. 
JUIZ: E quanto ao Alex Rocha?
RÉU: Esse aí eu nunca vi, esse Alex Rocha, não
conheço ele não. Agora o outro eu conhecia. 
JUIZ: (Ininteligível) também levou os tiros lá?
RÉU: É. (Ininteligível)...
JUIZ: Não conhece?
RÉU:  Eu  não  conheço  ele.(...)”.(Réu  Geovani
Oliveira Pimentel – fase judicial, fls. 805-806).

Entretanto, conquanto todos os acusados
tenham  afirmando  em  seus  interrogatórios  que  não
estavam presentes no momento dos fatos, esta afirmação
restou contraposta diante do depoimento da testemunha
Paulo Rodrigo Campos, ouvida em juízo: 
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“(...)MP:  Tá.  Essas  pessoas  aqui,  o  senhor
reconhece como na briga ó, 240 essa pessoa, lembra
se estava na briga?
DEPOENTE: Faz muito tempo, mas... Não lembro, não
sei não.
MP:  Não  lembra?  Tá.  242,  essa  pessoa  estava  na
briga?
DEPOENTE: Acho que esse aí estava.
MP: Estava? O senhor acha ou tem certeza?
DEPOENTE: É que faz muito tempo.
MP: O senhor acredita que sim, mas não tem certeza?
DEPOENTE: Acredito que sim, mas não tenho certeza.
MP: Certo.
DEPOENTE: Lembro mais o menos do rosto dele.
MP: 242?
DEPOENTE: Certeza esse aí.
MP: Esse certeza que estava.
DEPOENTE: Certeza.
MP: 242 certeza. 246?
DEPOENTE: Certeza também.
MP: Certeza que estava na briga também.
DEPOENTE: Certeza.
MP: 248, certeza também. Certo. O senhor sabe qual
que  é  a  razão  deles  virem,  já  querer  brigar
(ininteligível)? (...)”  (Testemunha Paulo Rodrigo
Campos – fls. 542-546).

Além  disso,  os  depoimentos  das
testemunhas Simone Lima Maciel, Maria de Lurdes Lima,
Patrícia de Souza e Rodrigo Cezar Oliveira da Silva
corroboram com os fatos narrados na denúncia:

“(...)MP: Tem alguma informação que a senhora possa
complementar para nós a respeito de quem foram os
autores da morte do Marcio, do seu irmão?
DEPOENTE:  Tenho  sim,  eu  tenho  certeza  absoluta,
afirmo com toda a certeza que o Giovani tem a ver
com  tudo  isso,  ele  é  o  causador  de  tudo  isso.
(...)” (Testemunha Simone Lima Maciel – fls. 599-
601).

“(...)MP: Sra. Maria, a senhora aqui no depoimento,
a senhora atribui ao a morte do Marcio às pessoas
de Torrão e Giovani, é isso?
DEPOENTE: Isso.
MP: Por que, que a senhora fala que foram eles os
autores?
DEPOENTE:  Olha,  o  que  indica  foi  mandado  pelo
Giovani.
MP: Por quê?
DEPOENTE:  Porque  eles  tiveram  uma  briga  lá  na
escola por causa de uma pipa lá, coisa de criança
antigamente né, isso rolou e o Giovani uma vez teve
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uma discussão com ele lá e o comparsa dele são
essas outras pessoas aí que andavam com ele né, na
época, formaria uma gangue. (...)
MP: Torrão e Giovani então?
DEPOENTE: É, tem outros envolvidos que eu não sei
ditar nome, nem quem é, nem quem não é, mas muito
gente sabe...
MP: Não estavam sozinhos?
DEPOENTE: ... Não quis testemunhas porque eles são
muito perigosos.
MP: São perigosos, então?
DEPOENTE: São. (...)”  (Testemunha Maria de Lurdes
Lima – fls. 603-605).

“(...)MP: Como é que foi isso? Conta para mim.
DEPOENTE: Então? Eles tinham uma briga... 
MP: ‘Eles’ quem? Desculpe, eu queria saber.
DEPOENTE: É o Márcio e o Giovane.
MP: Ahn.
DEPOENTE:  E  essa  briga  era  deles,  assim,  desde
crianças. Eles brigavam na escola.
MP:  Tinham  várias  brigas  então?  Tinha  rixas  os
dois?
DEPOENTE: Isso. É.
MP: Certo.
DEPOENTE: O que disseram é que eles haviam brigado
antes né, na feira ou alguma coisa assim. Eu não
lembro  que  a  gente  estava  na  escola.  Aí  eles
chegaram na frente dessa casa onde a gente estava,
já  brigando  e  já  atirando.  Entendeu?  (...)”
(Testemunha Patrícia de Souza – fls. 717-722).

“(...)MP: Ouviu comentários de quem foi?
DEPOENTE: Ouvi.
MP: De quem que estão falando, que foi?
DEPOENTE: Ah, pelo o que eu escutei, foi o Gago.
MP: Quem?
DEPOENTE:  Gago.(...)”  (Testemunha  Rodrigo  Cezar
Oliveira da Silva – fls. 723-725).

Dessa  forma,  constatam-se  divergências
entre a versão apresentada pelos réus com as provas
colididas  nos  autos,  sendo  notório  que  tais
declarações são meramente para ludibriar o julgador,
na  tentativa  dos  acusados  em  se  desvencilhar  das
consequências de suas condutas criminosas.

DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE

Compulsando os autos, temos que o móvel
do crime foi torpe, pois os acusados queriam se vingar
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da  vítima  Márcio  Lima  Maciel  em  razão  de  um
desentendimento anterior desta com os réus Geovani e
Walmir.

“(...)MP: 248, certeza também. Certo. O senhor sabe
qual que é a razão deles virem, já querer brigar
(ininteligível)?
DEPOENTE:  Diz  que  é  rixa,  rixa  antiga  que  eles
tinham com o rapaz que faleceu.
MP: O Caburé?
DEPOENTE: É. Por causa de pipa.(...)” (Testemunha
Paulo Rodrigo Campos – fls. 542-546).

“(...)MP: E essa gangue atuou aí contra o Marcio,
além desse problema de criança que a senhora disse,
de pipa aí, teve mais algum problema, a senhora
sabe disso, já tinham atritos antes, se aconteceu
mais alguma coisa?
DEPOENTE: O Giovani prometeu de matar ele.
MP: E como é que a senhora ficou sabendo disso?
DEPOENTE:  Fiquei  sabendo  porque  o  Torrão,  o  meu
filho uma vez o Giovani meteu um revólver no meu
filho,  meu  filho  correu  e  estava  junto  com  o
Torrão, aí o Torrão entrou na casa de uma vizinha
minha, aí eu estava no trabalho, aí a minha vizinha
pegou  meu  filho,  levou  na  Delegacia  e  registrou
queixa contra ele, aí o Torrão foi preso, aí depois
o Torrão falou que quando saísse de lá ia matar
ele, que realmente matou. (...)” (Testemunha Maria
de Lurdes Lima – fls. 603-605).

Neste sentido entende a jurisprudência:

“A vingança, dependendo do motivo que a originou,
pode constituir motivo torpe. Delito cometido para
satisfazer reprovável ódio vingativo, ao menos a
nível de pronúncia, permite seu enquadramento no
conceito de torpe”. (TJRS – RJTJERGS 146/57)

DO PEDIDO

Ante  ao  exposto,  os  acusados  Raphael
Gonzaga Gomes, Geovani Oliveira Pimentel, Walmir José
dos Santos  e Rafael Justino Albuquerque  incidiram na
pena do artigo 121, § 2º, I (motivo torpe), do Código
Penal  Brasileiro, em  relação  à  vítima  Márcio  Lima
Maciel e, do art. 121, caput, c.c. art. 14, II, ambos
do mesmo Codex em relação à vítima Alex Rocha, razão
pela  qual  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL requer  a
PRONÚNCIA dos réus, nos termos da denúncia, com o fim
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de  serem  submetidos  a  julgamento  perante  o  Egrégio
Tribunal do Júri.

Local e data.

Promotor de Justiça
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Autos n. 
Réu: Tiago Benites Gomes
ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

MM. JUIZ:

O Ministério Público Estadual, no uso de uma de suas
atribuições, por sua Promotora de Justiça  in fine assinada, vem perante Vossa
Excelência apresentar ALEGAÇÕES FINAIS, nos termos a seguir expostos: 

Consta  dos  autos,  que  no  dia  12  de  agosto  de
2006,  por  volta  de  00h30min,  na  Rua  Evelina  Selingardi,  bairro
Parque  do  Lageado,  próximo  ao  Mercado  Colorado,  nesta  capital,  o
réu Tiago Benites Gomes desferiu disparos de arma de fogo contra a
vítima Jhonn Lennon Soares,   causando-lhe ferimentos que não foram
a causa  eficiente  de  sua  morte,  por  circunstâncias  alheias  à  vontade
do denunciado.

No dia  dos  fatos,  a  vítima estava caminhando
em  via  pública,  quando  em  dado  momento,  o  réu  de  posse  de  uma
arma  de  fogo,  efetuou  três  disparos  em  sua  direção,  atingindo-a  na
altura da nuca e no tórax.

Em seguida, o acusado evadiu-se do local,  e a
vítima foi  socorrida por se irmão, John Pitter Soares,  e encaminhada
ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A  denúncia  foi  recebida  às  fls.  98-99,  e  o
acusado apresentou Resposta à Acusação à f. 104.

Durante  a  instrução  criminal  foram  ouvidas
as  testemunhas  às  fls.  121-122,  164-166  e  238-239,  bem  como  o
acusado foi interrogado às fls. 104.

É o breve relato. Passa-se ao mérito.

DA AUTORIA

A  autoria  do  delito  é  inconteste,  pois  apesar  da
negativa  do  acusado,  tanto  na  fase  inquisitorial,  fls.  75-76,  quanto  em  sede
judicial,  fls.  240-243,  os  depoimentos  das  testemunhas  apontam a  autoria  do
delito ao acusado Tiago Benites Gomes, senão vejamos:
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“(...) DEPOENTE: Então, depois ele falou dentro do carro
do bombeiro.

MP: Hã, o quê que ele falou?
DEPOENTE: Aí eu repeti lá no hospital.
MP: Tá. E ele não falou que era o Tiago Benites?
DEPOENTE: É.
MP: Por que a gente precisa saber que Tiago que é;
DEPOENTE: É. Ele falou que era.
MP:  Falou  que  era  o  Tiago  Benites.  É  esse  réu
(ininteligível).
DEPOENTE: Só que eu não conhecia ele.
(...)
DEPOENTE: É. Que o bombeiro perguntou se ele sabia o
sobrenome,  aí  o  meu  irmão  disse  (...)”.  (John  Pitter
Soares, fls. 164-166) 

“(...) MP: Escuta, por favor. A senhora falou o seguinte
aqui:  ‘Que  em seguida  o  depoente  tomou conhecimento
que  os  disparos  de  arma de  fogo  foram realizados  por
Tiaguinho,  e  esses  disparos  atingiram a pessoa de John
Lennon.’
DEPOENTE:  É que  nem eu estou falando,  eu  escutei  o
tiro...
MP: Quem disse isso para a senhora?
DEPOENTE: ...O Jonh Lennon falou para o irmão dele.
MP: O John Lennon que falou isso?
DEPOENTE: Isso.
MP: que o Tiaguinho que atirou?
DEPOENTE:  Foi”.  (Rosiane  Veríssimo  Jara,  fls.  238-
239).

Quanto  à  vítima  Jhonn  Lennon  Soares,  esta
não prestou  declarações  nos  autos,  eis  que  ficou  paraplégica  devido
aos ferimentos  causados  pelo  réu  na data  dos  fatos,  bem como,  veio
a  óbito  no  dia  14  de  janeiro  de  2009,  conforme  certidão  de  óbito
juntada à f. 68. 

DA MATERIALIDADE:

A  materialidade  do  crime  de  homicídio  na  forma
tentada está comprovada nos autos pelo Boletim de Ocorrência de f.  07, bem
como, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito - Exame Necroscópico, fls. 47-
48.
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A  respeito  da  materialidade  do  crime,  interessante
trazer aos ensinamentos de Edilson Mougenot Bonfim,1: “A materialidade, nos
crimes que deixam vestígios, é provada por intermédio do exame de corpo de
delito”.

DO PEDIDO

Ante  ao  exposto,  o  acusado  Tiago Benites  Gomes
incidiu na pena do  artigo 121,    caput  ,  c.c.  art.  14, II,  ambos do Código Penal
Brasileiro, razão  pela  qual  o  MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL requer  a
PRONÚNCIA do réu, nos termos da denúncia, com o fim de ser submetido a
julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

LOCAL E DATA
   

Promotora de Justiça

1 Código de Processo Penal anotado, 2ª ed., Saraiva, SP, 2009, p. 342.
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Autos n. 
Réu: 
ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

MM. JUIZ:

O  Ministério  Público  Estadual,  no  uso  de  uma  de

suas  atribuições,  por  sua  Promotora  de  Justiça  in  fine

assinada,  vem  perante  Vossa  Excelência  apresentar

ALEGAÇÕES FINAIS, nos termos a seguir expostos: 

Consta  do  incluso  inquérito  policial  que  no  dia  23  de

novembro de 2011, por volta das 05h00min, na Rua Brilhante, 2386, no

estabelecimento comercial conhecido como "Sobrados Bar", nesta capital,

o acusado Abrão Pedro de Amaral Filho efetuou disparos de arma de fogo

contra a vítima Anderson de Souza e Silva, causando-lhe ferimentos que

foram a causa eficiente de sua morte, bem como, efetuou disparos de

arma de fogo contra as vítimas Washigton Pereira da Silva e Adnir Alves

dos Santos, causando-lhe ferimentos que não foram a causa eficiente de

sua morte, por circunstâncias alheias a sua vontade.

Na  data  dos  fatos,  as  vítimas  Anderson,  Washington  e

Adnir  estavam  no  estabelecimento  comercial  supracitado,  quando

discutiram com Willians, bar man do local. Neste momento, os clientes

foram retirados do bar por Willian e um terceiro, o que desencadeou uma

briga no meio da rua.
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Logo em seguida,  o  acusado passou pelo  local  e pediu

para cessarem a briga, sem obter êxito em sua ordem. Então, após sofrer

um golpe com facão praticado por Anderson, o acusado efetuou diversos

disparos de arma de fogo em direção as vítimas, matando Anderson e

causando lesões em Adnir e Washington.

As vítimas e o denunciado foram encaminhados à Santa

Casa. Posteriormente, o acusado foi preso em flagrante delito.

É a síntese dos fatos.

A inicial acusatória capitulou a conduta do réu Pedro Paulo

Cavalheiro como sendo a constante no artigo 121, caput, c.c. artigo 14,

II, ambos do Código Penal Brasileiro.

A denúncia foi recebida pelo juízo após regular exame de

admissibilidade  às  fls.  252-254,  e  o  acusado  Pedro  Paulo  Cavalheiro

apresentou Resposta à Acusação às fls. 329-336.

Em  sede  de  instrução,  foram  ouvidas  as

testemunhas  às  fls.  212-213,  240  e  278,  a  vítima  Jurandir

Adélio  à  fl.  207-211 e,  ainda o  acusado foi  interrogado às  fls.

259-260.

Após,  culminou-se  na  vinda  dos  autos  ao

Ministério Público para Alegações Finais. 

É o breve relato. Passa-se ao mérito.

DA MATERIALIDADE
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A materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame de

Corpo  de  Delito  –  Exame  Direto  de  Lesão  Corporal  de  fls.  89-90,

atestando  que  a  vítima  Jurandir  Adélio  sofreu  “lesão  corporal  Grave,

cujas características são compatíveis de terem sido produzidas conforme

época relatada no histórico, por ação pérfuro-cortante”.

A respeito da materialidade do crime, interessante trazer

aos ensinamentos de Edilson Mougenot Bonfim1: “A materialidade, nos

crimes  que deixam vestígios,  é  provada por  intermédio  do  exame de

corpo de delito”.

DA AUTORIA 

A autoria do delito é inconteste,  pois o próprio acusado

confessou  ter  tentado  ceifar  a  vida  da  vítima  Jurandir  Adélio,  senão

vejamos:

“(...)o declarante tentou dar uns golpes com uma faca em

JURANDIR mas,  não acertou,  entregando a  faca para  seu

sobrinho de nome WELISSON CARPES CAVALHEIRO, o qual

atingiu JURANDIR com a faca. 2) Durante a prática criminosa,

foi WELISSON quem agrediu JURANDIR com a faca. 3) Logo após

ser agredido por WELISSON, JURANDIR correu entrando nas casas

dos vizinhos, cujo nome o declarante não recorda,  sendo que o

declarante o perseguiu e,  com uma foice tentou agredi-lo

mas não conseguiu acertar nenhum golpe nele(...)”.

(Acusado – Pedro Paulo Cavalheiro – fase extrajudicial – fls.

259-260).

1 Código de Processo Penal anotado, 2ª ed., Saraiva, SP, 2009, p. 342.
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“(...)No dia dos fatos, viu a vítima chamando a sobrinha que estava

dentro de sua casa para dentro

da casa da vítima. Quando o interrogando viu os fatos falou para a

vítima  se  afastar.  A  vítima  se  afastou  no  momento.  Então  o

interrogando  continuou  sentado.  A  vítima  começou  a  xingar  e

provocar  o  interrogando,  quando  o  interrogando  se  apoderou  da

faca,  que  estava  dentro  da  própria  casa,  e  foi  atrás  da  vítima.

Golpeou a vítima na parte do peito mas não chegou a acertar porque

a vítima correu, pulou a cerca, e o interrogando jogou a faca no

chão.  O  sobrinho  Welington  se  apodereou  da  faca  e  o

interrogando pegou a foice e ficaram ´caçando´ a vitima.

Acharam ele dentro da casa de um vizinho. Até este momento não

tinha  acertado  nenhum  golpe  nele.  Quando  encontrou  a  vítima

tentou acerta-lo com a foice mas não conseguiu.  O sobrinho deu

dois golpes de faca na vítima. Naquele dia queria matar mesmo

a vítima. Estava embriagado no dia e Welington também. (...)”

(Acusado – Pedro Paulo Cavalheiro – fase judicial – fls. 259-

260).

Pois bem. Denota-se das provas colididas nos autos que o

acusado e seu sobrinho Wellisson Carpes Cavalheiro, que era na época

dos fatos menor de idade, em unidade de desígnios tentaram contra a

vida da vítima Jurandir Adélio.

Corroborando  com  essa  assertiva  são  as  declarações

prestadas pela vítima:

“(...)DEPOENTE: Não, não chegou a falar isso. Ele só puxou a faca, o

Pedro Paulo. Esse Paulo Preto aqui, Pedro Paulo que fala. Ele puxou

a faca para mim aí eu peguei grite e saí correndo, pulei a cerca, me

arranhei todo, filha.

MP: Ele acertou o senhor, alguma facada?
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DEPOENTE: Não. Quem que me esfaqueou mesmo foi o Wellinsson.

MP: Aí o senhor saiu correndo?

DEPOENTE: Saí correndo com aquela faca derramando sangue. (...)

JUIZ: Os dois vieram juntos?

DEPOENTE: Senhor?

JUIZ: Os dois vieram juntos? O Paulo e o Wellinsson vieram juntos?

DEPOENTE: Vieram juntos, só que o Paulo... Agora o Paulo

veio com a foice, depois eu o Wellinsson me esfaqueou, aí

ele veio com a foice assim que eu tinha de tirar capim para o

cavalo,  aí  ele  veio  com  a  foice,  eu  rolava  para  cá  e  não

pegava.

JUIZ: Mas ele não acertou o senhor?

DEPOENTE: Não chegou a acerta, só acertou o cabo da foice.

JUIZ: Se ele quisesse ele matava o senhor?

DEPOENTE: É. Aí tinha lá um amigo, um tal que é filho do irmão do

Jonas...

JUIZ: O Senhor Paulo... Senhor, o Paulo se quisesse matar o senhor

ele matava?

DEPOENTE: Ele matava. Se não fosse os vizinhos que tivesse

ali ele ia me matar.(...)”

(Vítima Jurandir Adélio – fls. 207-211).

Outrossim,  a  testemunha  Oziel  Lichese  ouvida  na  fase

judicial (fl. 240), confirmou que, na data dos fatos, a vítima pediu socorro

em sua residência com ferimentos, sendo que era seguida pelo acusado,

que portava uma arma branca.

Além disso, o depoimento do menor de idade Wellisson

ratifica a informação que este concorreu para a prática delituosa narrada

na peça inicial acusatória:

“(...)MP: Aí o senhor foi tirar satisfação com ele?

DEPOENTE: Aí eu dei umas facadas nele.
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MP: Aí você já foi, pegou uma faca e foi atrás dele?

DEPOENTE: É. Depois que ele voltou de lá eu dei umas facadas nele.

MP: Voltou de lá onde? Ele estava mostrado o pênis para sua irmã

ali na casa dele?

DEPOENTE: Ali no portão da casa dele falando com minha irmã. Eu

estava vindo, eu peguei e vi.

MP: E onde estava essa faca?

DEPOENTE:  Aí  eu  só  fui  lá  dentro  de  casa,  peguei  essa  faca,

enquanto isso ele foi lá, só esperei ele...  Foi lá pegou o cavalo e

voltou. Quando ele voltou com o cavalo eu fui perguntar por que,

que ele tinha feito isso daí. (...)”

(Testemunha – Wellisson Carpes Cavalheiro – fls. 212-213).

Importante  destacar  que,  conquanto,  Wellisson  Carpes

Cavalheiro tenha tentado excluir a culpabilidade de seu comparsa, ora

acusado,  em seu depoimento  prestado em juízo às  fls.  212-213,  esta

restou divorciada de todo o conjunto probatório nos autos.

Dessa  forma,  diante  do  robusto  acervo  probatório,  não

pairam dúvidas acerca da autoria do acusado no presente delito.

DO PEDIDO

Ante ao exposto, o acusado Pedro Paulo Cavalheiro incidiu

nas penas do artigo 121, caput, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal

Brasileiro, razão pela qual o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL requer a

PRONÚNCIA do  réu,  nos  termos  da  denúncia,  com  o  fim  de  ser

submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.
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Autos n. 
Réu: Pedro Paulo Cavalheiro
ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

MM. JUIZ:

O  Ministério  Público  Estadual,  no  uso  de
uma de suas atribuições, por seu Promotor de Justiça
in  fine  assinado,  vem  perante  Vossa  Excelência
apresentar  ALEGAÇÕES  FINAIS,  nos  termos  a  seguir
expostos: 

Segundo consta da denúncia,  no dia 23
de setembro de 2007, por volta de 18h00min, na Rua
Antônio  Alves  da  Silva,  bairro  Tiradentes,  nesta
capital,  o  acusado, em  unidade  de  desígnios  com  o
menor  de  idade  W.C.C.,  desferiu  golpes  com  armas
brancas  (faca  e  foice)  contra  a  vítima  Jurandir
Adélio, causando-lhe ferimentos que não foram a causa
eficiente de sua morte, por circunstâncias alheias a
sua vontade.

Consta que o réu possuía desavenças com
a  vítima,  pois  esta  havia  tentado  iniciar  um
relacionamento amoroso com sua sobrinha.

Depreende-se  que  no  dia  dos  fatos  o
acusado  presenciou  a  vítima  tentando  iniciar  um
relacionamento  amoroso  com  Thayse  Fernanda  Vaz
Cavalheiro,  sobrinha  do  réu,  momento  em  que  este
começou a discutir com a vítima.

 
Em seguida, o réu, de posse de uma faca

desferiu um golpe contra a vítima. No entanto, esta
fugiu do referido local e se escondeu na residência de
seus vizinhos.

Após, o acusado chamou seu sobrinho, o
menor de idade W.C.C., e o convenceu a matar a vítima,
entregando-lhe a faca e, em seguida, seu apoderou de
uma foice.
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Assim,  o  acusado  e  o  menor  de  idade
W.C.C. começaram a procurar a vítima, indagando aos
vizinhos  sobre  seu  paradeiro,  momento  em  que  a
encontraram na residência de um vizinho. 

Então,  o  réu  e  o  menor  desferiram
golpes com arma branca contra a vítima, atingindo-a.

Após a prática delitiva, o denunciado e
o menor de idade W.C.C. fugiram do local dos fatos e
populares  acionaram  a  polícia,  sendo  a  vítima
encaminhada até à Santa Casa.

É a síntese dos fatos.

A inicial acusatória capitulou a conduta do
réu Pedro Paulo Cavalheiro como sendo a constante no
artigo 121, caput, c.c. artigo 14, II, ambos do Código
Penal Brasileiro.

A  denúncia  foi  recebida  pelo  juízo  após
regular exame de admissibilidade às fls. 252-254, e o
acusado Pedro Paulo Cavalheiro apresentou Resposta à
Acusação às fls. 329-336.

Em  sede  de  instrução,  foram  ouvidas  as
testemunhas  às  fls.  212-213,  240  e  278,  a  vítima
Jurandir Adélio à fl. 207-211 e, ainda o acusado foi
interrogado às fls. 259-260.

Após,  culminou-se  na  vinda  dos  autos  ao
Ministério Público para Alegações Finais. 

É o breve relato. Passa-se ao mérito.

DA MATERIALIDADE

A materialidade está comprovada pelo Laudo
de Exame de Corpo de Delito – Exame Direto de Lesão
Corporal  de  fls.  89-90,  atestando  que  a  vítima
Jurandir Adélio sofreu “lesão corporal Grave, cujas
características  são  compatíveis  de  terem  sido
produzidas conforme época relatada no histórico, por
ação pérfuro-cortante”.

A  respeito  da  materialidade  do  crime,
interessante  trazer  aos  ensinamentos  de  Edilson
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Mougenot  Bonfim1:  “A  materialidade,  nos  crimes  que
deixam vestígios, é provada por intermédio do exame de
corpo de delito”.

DA AUTORIA 

A autoria do delito é inconteste, pois o
próprio acusado confessou ter tentado ceifar a vida da
vítima Jurandir Adélio, senão vejamos:

“(...)o declarante tentou dar uns golpes com uma
faca em JURANDIR mas, não acertou, entregando a
faca  para  seu  sobrinho  de  nome  WELISSON  CARPES
CAVALHEIRO, o qual atingiu JURANDIR com a faca. 2)
Durante  a  prática  criminosa,  foi  WELISSON  quem
agrediu  JURANDIR  com  a  faca.  3)  Logo  após  ser
agredido por WELISSON, JURANDIR correu entrando nas
casas  dos  vizinhos,  cujo  nome  o  declarante  não
recorda, sendo que o declarante o perseguiu e, com
uma  foice  tentou  agredi-lo  mas  não  conseguiu
acertar nenhum golpe nele(...)”.
(Acusado  –  Pedro  Paulo  Cavalheiro  –  fase
extrajudicial – fls. 259-260).

“(...)No dia dos fatos, viu a vítima chamando a
sobrinha que estava dentro de sua casa para dentro
da casa da vítima. Quando o interrogando viu os
fatos falou para a vítima se afastar. A vítima se
afastou no momento. Então o interrogando continuou
sentado. A vítima começou a xingar e provocar o
interrogando, quando o interrogando se apoderou da
faca,  que  estava  dentro  da  própria  casa,  e  foi
atrás da vítima. Golpeou a vítima na parte do peito
mas não chegou a acertar porque a vítima correu,
pulou a cerca, e o interrogando jogou a faca no
chão. O sobrinho Welington se apodereou da faca e o
interrogando pegou a foice e ficaram ´caçando´ a
vitima. Acharam ele dentro da casa de um vizinho.
Até este momento não tinha acertado nenhum golpe
nele. Quando encontrou a vítima tentou acerta-lo
com a foice mas não conseguiu. O sobrinho deu dois
golpes de faca na vítima. Naquele dia queria matar
mesmo  a  vítima.  Estava  embriagado  no  dia  e
Welington também. (...)”
(Acusado – Pedro Paulo Cavalheiro – fase judicial –
fls. 259-260).

Pois  bem.  Denota-se  das  provas  colididas
nos  autos  que  o  acusado  e  seu  sobrinho Wellisson

1 Código de Processo Penal anotado, 2ª ed., Saraiva, SP, 2009, p. 342.
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Carpes Cavalheiro, que era na época dos fatos menor de
idade, em unidade de desígnios tentaram contra a vida
da vítima Jurandir Adélio.

Corroborando  com  essa  assertiva  são  as
declarações prestadas pela vítima:

“(...)DEPOENTE: Não, não chegou a falar isso. Ele
só puxou a faca, o Pedro Paulo. Esse Paulo Preto
aqui, Pedro Paulo que fala. Ele puxou a faca para
mim aí eu peguei grite e saí correndo, pulei a
cerca, me arranhei todo, filha.
MP: Ele acertou o senhor, alguma facada?
DEPOENTE: Não. Quem que me esfaqueou mesmo foi o
Wellinsson.
MP: Aí o senhor saiu correndo?
DEPOENTE: Saí correndo com aquela faca derramando
sangue. (...)
JUIZ: Os dois vieram juntos?
DEPOENTE: Senhor?
JUIZ: Os dois vieram juntos? O Paulo e o Wellinsson
vieram juntos?
DEPOENTE: Vieram juntos, só que o Paulo... Agora o
Paulo veio com a foice, depois eu o Wellinsson me
esfaqueou, aí ele veio com a foice assim que eu
tinha de tirar capim para o cavalo, aí ele veio com
a foice, eu rolava para cá e não pegava.
JUIZ: Mas ele não acertou o senhor?
DEPOENTE: Não chegou a acerta, só acertou o cabo da
foice.
JUIZ: Se ele quisesse ele matava o senhor?
DEPOENTE: É. Aí tinha lá um amigo, um tal que é
filho do irmão do Jonas...
JUIZ: O Senhor Paulo... Senhor, o Paulo se quisesse
matar o senhor ele matava?
DEPOENTE: Ele matava. Se não fosse os vizinhos que
tivesse ali ele ia me matar.(...)”
(Vítima Jurandir Adélio – fls. 207-211).

Outrossim,  a  testemunha  Oziel  Lichese
ouvida na fase judicial (fl. 240), confirmou que, na
data  dos  fatos,  a  vítima  pediu  socorro  em  sua
residência com ferimentos, sendo que era seguida pelo
acusado, que portava uma arma branca.

Além disso, o depoimento do menor de idade
Wellisson  ratifica  a  informação  que  este  concorreu
para  a  prática  delituosa  narrada  na  peça  inicial
acusatória:

“(...)MP: Aí o senhor foi tirar satisfação com ele?
DEPOENTE: Aí eu dei umas facadas nele.
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MP: Aí você já foi, pegou uma faca e foi atrás
dele?
DEPOENTE: É. Depois que ele voltou de lá eu dei
umas facadas nele.
MP: Voltou de lá onde? Ele estava mostrado o pênis
para sua irmã ali na casa dele?
DEPOENTE: Ali no portão da casa dele falando com
minha irmã. Eu estava vindo, eu peguei e vi.
MP: E onde estava essa faca?
DEPOENTE: Aí eu só fui lá dentro de casa, peguei
essa faca, enquanto isso ele foi lá, só esperei
ele... Foi lá pegou o cavalo e voltou. Quando ele
voltou com o cavalo eu fui perguntar por que, que
ele tinha feito isso daí. (...)”
(Testemunha – Wellisson Carpes Cavalheiro – fls.
212-213).

Importante  destacar  que,  conquanto,
Wellisson Carpes Cavalheiro tenha tentado excluir a
culpabilidade  de  seu  comparsa,  ora  acusado,  em  seu
depoimento  prestado  em  juízo  às  fls.  212-213,  esta
restou divorciada de todo o conjunto probatório nos
autos.

Dessa  forma,  diante  do  robusto  acervo
probatório, não pairam dúvidas acerca da autoria do
acusado no presente delito.

DO PEDIDO

Ante  ao  exposto,  o  acusado  Pedro  Paulo
Cavalheiro  incidiu  nas  penas  do  artigo  121,  caput,
c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro,
razão pela qual o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL requer a
PRONÚNCIA do réu, nos termos da denúncia, com o fim de
ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal
do Júri.

Local e data.

Promotor de Justiça
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Autos n. 
Réus: Fernando Vicente Fernandes e outros
ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

MM. JUIZ:

O Ministério Público Estadual, no uso
de  uma  de  suas  atribuições,  por  seu  Promotor  de
Justiça in fine assinado, vem perante Vossa Excelência
apresentar  ALEGAÇÕES  FINAIS,  nos  termos  a  seguir
expostos: 

Consta  nos  autos,  que  no  dia  25  de
agosto  de  2012,  por  volta  de  20h43min,  na  Rua
Florêncio Lemes, nº 50, bairro Portal Caiobá, nesta
capital, o réu Fernando Vicente Fernandes agindo em
unidade de desígnios com os réus Alexandro Almeida da
Silva e Demilson Arguelho, efetuou disparos de arma de
fogo contra a vítima William de Jesus Ozuna, causando-
lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua
morte  e,  por  erro  de  execução,  atingiu  também  a
vítima Celina Quintino, causando-lhes ferimentos que
não  foram  a  causa  eficiente  da  morte  desta,  por
circunstâncias alheias à vontade dos acusados.

Consta  dos  autos  que  os  réus
possuem  “rixa”  com  a  vítima  William  de  Jesus
Ozuna  e  os  filhos  desta.  Então,  no  dia  dos
fatos,  os  acusados  estavam  no  bairro  Rancho
Alegre,  nesta  capital,  quando  a  vítima,
juntamente  com  seus  filhos  identificados  como
“Jacó”  e  “Frank”,  chegaram  perto  dos
denunciados, fazendo com que estes se sentissem
ameaçados.

Diante  disso,  os  réus  resolveram
matar  a  vítima.  Então,  os  acusados  Fernando
Vicente Fernandes e Demilson Arguelho, ambos de
posse de armas de fogo e com intenção de ceifar
a  vida  da  vítima  William  de  Jesus  Ozuna,
juntamente com o réu Alexandro Almeida da Silva,
deslocaram-se à residência de Denilson Quintino
de Souza, filho de Celina Quintino, companheira
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da  vítima  William,  local  onde  ocorria  uma
confraternização, em que as vítimas se faziam
presentes.

Segundo  restou  apurado,  os
acusados  Alexandro  Almeida  as  Silva  e  Demilson
Arguelho  ficaram  vigiando  a  entrada  da
residência,  local  dos  fatos,  enquanto  o  réu
Fernando adentrou à procura da vítima William.

No  momento  dos  fatos,  as  vítimas
estavam  no  banheiro  da  referida  residência.
Assim,  o  réu  Fernando  arrombou  a  porta  do
banheiro,  sendo  que  a  vítima  William  tentou
segurá-la  pelo  lado  de  dentro,  contudo,  pela
fresta da porta, o réu Fernando efetuou diversos
disparos  de  arma  de  fogo  contra  William,
atingindo ambas as vítimas.

Após  a  prática  delitiva,  os
denunciados  fugiram  do  local.  A  vítima  Celina
foi  socorrida  e  encaminhada  até  à  Santa  Casa,
onde  recebeu  atendimento  médico  e  a  vítima
Willian veio a óbito no local dos fatos.

Através  de  denúncias  anônimas,
policiais  militares  conseguiram  identificar  o
réu  Fernando,  o  qual  indicou  o  paradeiro  dos
demais acusados, sendo que os acusados Alexandro
Almeida  da  Silva  e  Demilson  Arguelho  foram
encontrados  pela  polícia  na  casa  de  Joel  da
Silva  Flor,  na  posse  de  duas  armas  de  fogo  e
munições  de  uso  permitido  e  restrito,  em
desacordo com determinação legal.

É a síntese dos fatos.

A  inicial  acusatória  capitulou  a
conduta do réu Fernando Vicente Fernandes como sendo a
constante  no  artigo  121,  §  2º,  IV  (recurso  que
dificultou  a  defesa  da  vítima),  do  Código  Penal
Brasileiro em relação à vítima William de Jesus Ozuna;
nas  penas  do  artigo  121,  §  2º,  IV  (recurso  que
dificultou a defesa da vítima), c.c. artigo 14, II, e
art. 73, todos do mesmo  Codex, em relação à vítima
Celina Quintino, com implicações da Lei 8.072/90 (Lei
dos Crimes Hediondos).
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Já  a  conduta  dos  acusados  Alexandro
Almeida da Silva e Demilson Arguelho como sendo as
constantes  no  artigo  121,  §  2º,  IV  (recurso  que
dificultou a defesa da vítima), c/c art. 29, “caput”,
ambos do Código Penal Brasileiro em relação à vítima
William de Jesus Ozuna e nas penas do artigo 121, §
2º, IV (recurso que dificultou a defesa da vítima),
c.c. artigo 14, II, e art. 73, c/c art. 29, “caput”,
todos  do  mesmo  Codex,  com  relação  à  vítima  Celina
Quintino,  com  implicações  da  Lei  8.072/90  (Lei  dos
Crimes Hediondos).

A denúncia foi recebida pelo juízo após
regular exame de admissibilidade às fls. 131-132, os
acusados Fernando Vicente Fernandes, Alexandro Almeida
da Silva e Demilson Arguelho apresentaram Resposta à
Acusação  às  fls.  281-282,  284-286  e  339-341,
respectivamente.

Durante  a  instrução  processual,
foram inquiridas as testemunhas às fls. 386-388, 389,
471-473 e 532, bem como, a vítima foi ouvida às fls.
377-385.

Por  fim,  foram  realizados  os
interrogatório dos réus Fernando Vicente Fernandes,
Alexandro  Almeida  da  Silva  e  Demilson  Arguelho
(fl. 584), os quais seguem em  Sistema  de  Áudio  e
Vídeo vinculados aos autos.

Após, culminou-se na vinda dos autos ao
Ministério Público para Alegações Finais. 

É o breve relato. Passa-se ao mérito.

1. DA MATERIALIDADE

A  materialidade  está  comprovada  pelo
Laudo  de  Exame  de  Corpo  de  Delito  –  Exame
dNecroscópico fls. 392-398 da vítima William de Jesus
Ozuna,  o  qual  concluiu  que  a  causa  mortis foi
“TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO POR FERIMENTO POR ARMA
DE FOGO”.

Outrossim, o Laudo de Exame de Corpo de
Delito  –  Exame  de  Lesão  Corporal  fls.  399-401  da
vítima  Celina  Quintino,  o  qual  constatou  que  a
examinada “apresenta lesão corporal traumática grave,
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cujas características são compatíveis de terem sido
produzidas conforme época e agente lesivo relatado no
histórico”.

A respeito da materialidade do crime,
interessante  trazer  aos  ensinamentos  de  Edilson
Mougenot  Bonfim: “A  materialidade,  nos  crimes  que
deixam vestígios, é provada por intermédio do exame de
corpo de delito” 1.

2. DA AUTORIA

2.1 Do Réu Fernando Vicente Fernandes

A autoria do delito é inconteste, pois
o  próprio  acusado  confessou  ter  efetuado  disparo
contra  as  vítimas  William  e  Celina  tanto  na  fase
inquisitorial  como  em  juízo  (fls.  20-21  e  584,
respectivamente), senão vejamos:

“(...) QUE ao chegarem no endereço da residência de
OZUNA (rua Florêncio Lemos, nº 50) o interrogando
rendeu JACO com seu revólver, enquanto que DOGUINHA
e XIRU permaneceram fazendo a cobertura na porta de
entrada  da  residência  (...)QUE  o  interrogando
chutou a porta e a arrombou, momento em que OZUNA a
tentou  segurar  pelo  lado  de  dentro,  tendo  o
interrogando se aproveitado do momento em que OZUNA
apareceu no vão da porta e então efetuou cinco ou
seis tiros em sua direção, saindo em seguida do
local; QUE durante os disparos o interrogando pôde
perceber que havia uma mulher escondida dentro do
banheiro com OZUNA (...)”
 (Réu  Fernando  Vicente  Fernandes,  fase
inquisitorial, fls. 20-21).

Corroborando com tal confissão são os
interrogatórios os acusados Alexandro Almeida da Silva
e Demilson Arguelho na fase judicial (fl. 584), os
quais são uníssonos em confirmar que o réu Fernando
foi a pessoa que desferiu tiros de arma de fogo contra
as vítimas William de Jesus Ozuna e Celina Quintino.

Além  disso,  consta  no  depoimento  da
testemunha Paulo Celso Gil Leite, policial militar,
afirma que o réu Fernando confessou a prática delitiva
ao ser preso em flagrante:

1 Código de Processo Penal anotado, 2ª ed., Saraiva, SP, 2009, p. 342.
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“MP: O Fernando consta aqui no seu depoimento, que
eu gostaria que o senhor 
confirmasse, que ele que relatou para o senhor quem
seriam os demais comparsas e
onde eles estariam. Estariam na casa de um tal de
Joel, o senhor se recorda?
DEPOENTE: Sim.
MP: O senhor confirma?
DEPOENTE: Sim, uhum.
MP: Confirma?
DEPOENTE: Sim.
MP:  Certo.  Que  quando  os  senhores  indagaram  o
Fernando sobre o crime ele teria 
dito para o senhor e para o seu colega, o Sargento
Milton é isto?
DEPOENTE: Isso, Milton.
MP: Ele teria falado assim ‘Eu matei mesmo, ele
estava no banheiro, eu meti o pé
na porta e atirei’.
DEPOENTE: Uhum.” 
(Testemunha Paulo Celso Gil Leite – fls. 471-473).

Logo,  vê-se,  claramente,  através  das  provas
coligidas, ter restado demonstrada a autoria delitiva
atribuída a Fernando Vicente Fernandes dos delitos de
homicídio  doloso  qualificado  e  homicídio  doloso
qualificado na forma tentada.

2.2 Do Réu Demilson Arguelho

A autoria do delito é inconteste, pois
o  acusado  Demilson  confessou  na  fase  inquisitorial
(fls. 26-27), que planejou com Fernando e Alexandro e
foram até o local dos fatos com o intuito de ceifar a
vida da vítima William de Jesus Ozuna:

“(...) QUE mais tarde o interrogando se reuniu com
Alexandro e Fernando e juntos decidiram acabar com
essa situação, tendo o interrogando se armado com
seu revólver calibre 38, marca Taurus, municiado
com seis munições de mesmo calibre, tendo Fernando
se armado com um revolver calibre 38; QUE, cada um
saiu em bicicleta com destino a casa de JACO, tendo
Fernando se distanciado enquanto o interrogando e
Alexandro ficaram para trás; (...)”
(Réu  Demilson Arguelho,  fase inquisitorial,  fls.
26-27).

Contudo, em seu interrogatório em juízo
(fl. 584 - Sistema de Áudio e Vídeo vinculados aos
autos), o réu Demilson retratou-se, alegando que não
combinou com os demais acusado de ceifar a vida da
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vítima  de  William,  bem  como,  encontrou  os  acusados
Fernando e Alexandro no local dos fatos por acaso, e
não tinha ciência de que o réu Fernando possuía um
intento homicida.

Todavia,  a  referida  versão  do  réu
Demilson foi rechaçada pelo acusado Fernando Vicente
Fernandes  quando  interrogado  em  juízo  (fl.  584  -
Sistema de Áudio e Vídeo vinculados aos autos), pois
este foi taxativo ao afirmar que Demilson chegou ao
local em sua companhia objetivando matar William e,
ainda  ficou  na  porta  da  residência  assegurando  a
prática delituosa.

Através  das  declarações  prestadas  em
juízo  pela  vítima  Celina  Quintino  (fls.  377-385),
esta  indica  a  participação  do  réu  Demilson  nos
delitos apurados nos autos: 

JUIZ:  Ele  falou  exatamente  quem  ficou  na  porta,
quem que entrou?
DEPOENTE:  (Ininteligível)  ficou  na  porta  foi  o
Xirú.
(Vítima Celina Quintino – fls. 377-385)

Ademais,  verifica-se  do  depoimento  da
testemunha Paulo Celso Gil Leite, policial militar,
afirma que o réu Fernando indicou seus comparsas que o
auxiliaram a prática os delitos descritos na denúncia,
sendo eles Demilson e Alexandro:

“DEPOENTE: As armas, eu não disse que eles estavam
armados, as armas foram localizadas na casa do Xirú
no (ininteligível) e eles (ininteligível) uma das
armas fora usada no crime. Após a entrevista com
esse Paraíba ele informou quem seriam os outros
dois  integrantes  dessa  ocorrência  em  homicídio,
entregou  os  dois  e  também  entregou  a  arma,  uma
debaixo do colchão e outra dentro da descarga do
banheiro que fora usada no crime.
DEFESA: E ele apontou quem como o autor?
DEPOENTE: O Xirú e o outro companheiro que eu não
lembro o nome dele. Fora o Paraíba que eu conheço
só por apelido só.
DEFESA: Como é que... Como? Repete.
DEPOENTE: É, Xirú, Paraíba e o outro que eu não
recordo o nome agora.”
(Testemunha Paulo Celso Gil Leite – fls. 471-473).

Portanto,  a  versão  da  dinâmica  dos
fatos  apresentada  pelo  acusado  Demilson  restou
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divorciada  das  provas  colididas  nos  autos,  sendo
notório  que  tais  declarações  são  meramente  para
ludibriar o julgador, na tentativa do acusado em se
desvencilhar  das  consequências  de  sua  conduta
criminosa.

Assim,  diante  do  robusto  acervo
probatório, não pairam dúvidas acerca da participação
do acusado Demilson no presente delito.

2.3 Do Réu Alexandro Almeida da Silva

A autoria do delito é inconteste, pois
o  próprio  acusado  confessou  ter  dado  suporte  ao
acusado Fernando para que ele realizasse os disparos
que vitimaram William e Celina na fase inquisitorial
como em juízo (fls. 23-24), senão vejamos:

“(...) QUE na mesma data, já no período noturno, o
interrogando  novamente  estava  no  mesmo  local  em
companhia  de  PARAIBA  e  XIRU,  sendo  que  estes
últimos estavam armados cada um com um revólver e o
interrogando desarmado, quando então decidiram ir
até a casa de JACO para matá-lo; QUE o interrogando
foi na onda de seus companheiros e os acompanhou
até a casa de JACO no residencial Fernandes, sendo
que ao chegarem no local, PARAIBA já sacou sua arma
e adentrou a residência, sendo seguido por XIRU que
permaneceu na porta de arma em punho, enquanto que
o interrogando ficou um pouco para trás, em frente
a residência; (...)”
(Réu  Alexandro  Almeida  da  Silva,  fase
inquisitorial, fls. 23-24).

Entretanto,  em  seu  interrogatório  em
juízo (fl. 584 - Sistema de Áudio e Vídeo vinculados
aos autos), conquanto o acusado tenha ratificado que
estava no local dos fatos durante a prática delituosa,
tenta  se  desvencilhar  de  sua  conduta  ilícita,
afirmando que não tinha ciência do  animus do acusado
Fernando.

Em juízo, a vítima Celina afirma que se
filho presenciou a dinâmica dos fatos e visualizou os
autores do delito, afirmando que o acusado Alexandro
Almeida  da  Silva,  vulgo  “Douglinhas”  participou  do
intento criminoso:

JUIZ: E quais foram o nome ou apelido das pessoas
que o seu filho reconheceu lá dentro?
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DEPOENTE:  Só  o  Xirú,  o  Douglinhas,  Gauchinho,
parece, Gaucinho. Esse aí. (...)
JUIZ: Só para registrar, foram essas três pessoas
que foram apresentados a mesma, com a respectivas
camisas, o Demilson estava sim com a camisa verde,
mas  do  lado  esquerdo,  o  Alexandro,  que  é  o
Douglinhas,  que  ela  reconheceu  de  listrado,  e  o
Fernando ela não reconheceu, estava de camisa azul.
De  detalhes  (ininteligível)  a  senhora  observou
alguma semelhança, alguma coisa assim, embora tenha
sido muito rápida a circunstância.
(Vítima Celina Quintino – fls. 377-385)

Além  disso,  consta  no  depoimento  da
testemunha Paulo Celso Gil Leite, policial militar,
afirma que o réu Fernando indicou seus comparsas que o
auxiliaram a prática os delitos descritos na denúncia,
sendo eles Demilson e Alexandro:

“DEPOENTE: As armas, eu não disse que eles estavam
armados, as armas foram localizadas na casa do Xirú
no (ininteligível) e eles (ininteligível) uma das
armas fora usada no crime. Após a entrevista com
esse Paraíba ele informou quem seriam os outros
dois  integrantes  dessa  ocorrência  em  homicídio,
entregou  os  dois  e  também  entregou  a  arma,  uma
debaixo do colchão e outra dentro da descarga do
banheiro que fora usada no crime.
DEFESA: E ele apontou quem como o autor?
DEPOENTE: O Xirú e o outro companheiro que eu não
lembro o nome dele. Fora o Paraíba que eu conheço
só por apelido só.
DEFESA: Como é que... Como? Repete.
DEPOENTE: É, Xirú, Paraíba e o outro que eu não
recordo o nome agora. (...)
DEFESA  02:  Então  só  para  registrar  já  que  está
sendo gravado a testemunha indicou as pessoas se
consta corretamente de acordo com seus perspectivos
apelidos não se lembrando da terceira pessoa que é
o Alexandro. Senhor Alexandro, não se lembrando do
apelido e nome né, mas a pessoa que foi presa.
(...)”
(Testemunha Paulo Celso Gil Leite – fls. 471-473).

Portanto,  através  de  todo  o  conjunto
probatório colidido nos autos, denota-se indubitável a
participação do acusado Alexandro nos delitos narrados
na peça inicial acusatória.

3. DA QUALIFICADORA
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Compulsando  os  autos,  tem-se  que  o
acusado utilizou recurso que dificultou a defesa da
vítima, pois atacou esta de modo inesperado, mediante
surpresa,  já  que  as  vítimas  estavam  no  banheiro
tomando  banho,  desarmada,  indefesa  e  não  poderia
esperar tal conduta do acusado, senão vejamos:

DEPOENTE: (...) aí foi eu e o meu marido para o
banheiro tomar banho. Eu já estava até nua, o meu
marido estava sem camisa e sem tênis, só estava de
calça, aí tinham três crianças dentro de um quarto,
eles viram a porta fechada, arrebentaram a porta,
as três crianças, duas saíram pela janela e o de 05
anos, escondeu dentro do guarda-roupa, quando viu o
revólver nas mãos deles. Aí arrebentaram...
(Vítima Celina Quintino – fls. 377-385)

Daí os ensinamentos de Julio Fabbrini
Mirabete:

“Há  também  qualificadora  no  homicídio  quando  o
agente  utiliza  recurso  que  dificulta  ou  torna
impossível defesa da vítima, ou seja, quando se
vale da boa-fé ou desprevenção do ofendido”.2

Neste sentido entendem os tribunais de
justiça:

TJRS:  “A  qualificadora  da  surpresa  só  se
caracteriza  quando  a  agressão  se  dá  de  modo
inesperado  e  repentino,  colhendo  a  vítima
descuidada,  desprevenida, sem  razões próprias  ou
remotas para esperá-la e nem mesmo dela suspeitar.”
3

TJAC: “Não se afasta a qualificadora do recurso que
tornou impossível a defesa da ofendida se o acusado
do homicídio, com eclosão de excessiva violência,
decorrente de descontrole emocional, colhe a vítima
inteiramente desprevenida, sem razões para presumir
o evento.” 4

TJGO: “O fato criminoso praticado inesperadamente,
impossibilitando a defesa da vítima, caracteriza a
surpresa.” 5

4. DO ERRO NA EXECUÇÃO

2 Júlio Frabbrini Mirabete – Código Penal Interpretado, 5ª ed. pág. 930
3 RT, 561/384
4 TJAC – RT 774/618
5 TJGO – RT 783673
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Analisando  o  feito,  temos  que  a
tentativa de homicídio contra a vítima Celina Quintino
foi  cometida  por  erro  na  execução,  pois  o  animus
necandi dos acusados eram direcionados somente para a
vítima William de Jesus Ozuna, sendo que efetuou os
disparos  de  arma  de  fogo  contra  William  de  Jesus
Ozuna,  atingindo,  contudo,  também  a  vítima  Celina
Quintino,  conforme  interrogatório  do  réu  Fernando
Vicente Fernandes em juízo (fl. 584 - Sistema de Áudio
e Vídeo vinculados aos autos).

Sobre  o  assunto,  vale  destacar  os
sábios ensinamentos de Cleber Masson:

“A  vítima  virtual  não  suporta  qualquer  tipo  de
lesão. No exemplo do ponto de ônibus, o sujeito
deveria responder por tentativa de homicídio contra
‘B’,  em  concurso  formal  com  homicídio  culposo
contra ‘C’. Mas em consonância com a regra legal,
responde de forma idêntica ao que se dá no erro
sobre a pessoa. A lei ‘faz de contra’ que a vítima
real era a vítima virtual. Logo, trata-se de erro
de tipo acidental e irrelevante.” 6

Assim,  tem-se  que  o  acusado  deve
responder pela prática do delito de homicídio doloso
qualificado  em  relação  à  vítima  William  de  Jesus
Ozuna,  bem  como,  por  tentativa  de  homicídio  doloso
qualificado contra a vítima Celina Quintino.

DO PEDIDO

Ante  ao  exposto,  o  acusado  Fernando
Vicente Fernandes incidiu nas penas do artigo 121, §
2º, IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do
Código Penal Brasileiro em relação à vítima William de
Jesus  Ozuna;  nas  penas  do  artigo  121,  §  2º,  IV
(recurso  que  dificultou  a  defesa  da  vítima),  c.c.
artigo 14, II, e art. 73, todos do mesmo  Codex, em
relação à vítima Celina Quintino, com implicações da
Lei 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos); e os acusados
Alexandro  Almeida  da  Silva e  Demilson  Arguelho
incidiram nas penas do artigo 121, § 2º, IV (recurso
que  dificultou  a  defesa  da  vítima),  c/c  art.  29,
caput, ambos do Código Penal Brasileiro em relação à
vítima William de Jesus Ozuna e nas penas do artigo
121,  § 2º,  IV (recurso  que dificultou  a defesa  da
vítima), c.c. artigo 14, II, e art. 73, c/c art. 29,

6 MASSON, Cleber Rogerio – Direito penal esquematizado – Parte geral – vol. 1 – 5.ª ed. rev. e atual. – 
Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2011, pág. 310.
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“caput”, todos do mesmo  Codex, com relação à vítima
Celina Quintino, com implicações da Lei 8.072/90 (Lei
dos Crimes Hediondos), razão pela qual o  MINISTÉRIO
PÚBLICO  ESTADUAL requer  a  PRONÚNCIA  dos  réus,  nos
termos da denúncia, com o fim de serem submetidos a
julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Local e data.

Promotor de Justiça
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Autos n.
Réus: Sebastião Severo da Silva e outros
ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

MM. JUIZ:

O Ministério Público Estadual, no uso
de  uma  de  suas  atribuições,  por  sua  Promotora  de
Justiça in fine assinada, vem perante Vossa Excelência
apresentar  ALEGAÇÕES  FINAIS,  nos  termos  a  seguir
expostos:

Consta  da  denúncia  que  no  dia  27  de
abril de 2006, por volta de 05h40min, na Rodovia BR-
262, Km 2, nesta capital, os acusados Sebastião Severo
da Silva, Marcelo Dias da Silva, a mando do acusado
Edmilson dos Santos Pires, efetuaram disparos de arma
de  fogo   contra  a  vítima  Júlio  Cesar  Silvério,
causando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de
sua morte.

A vítima fazia parte do PCC (Primeiro
Comando  da  Capital)  de  São  Paulo,  tendo  ocupado
inclusive  função  de  secretário  geral  da  referida
facção, razão pela qual tinha conhecimento sobre todos
os integrantes do PCC.

No entanto, a vítima teria saído de tal
facção, razão pela qual passou a receber ameaças de
morte por parte de seus integrantes, porque teria se
apropriado de dinheiro da facção, bem como, delatado
uma ação do PCC em São Paulo para a polícia, na qual
vários integrantes foram mortos, desde então estava
jurado de morte pelo partido.

Infere-se que a vítima havia cumprido
pena  no  Presídio  de  Segurança  Máxima  da  Capital,
juntamente  com  os  acusados  Sebastião  e  Marcelo,
oportunidade em que houve uma discussão entre a vítima
e os denunciados, os quais receberam ordens do acusado
Edmilson para matá-la.

Assim,  no  dia  dos  fatos,  enquanto  a
vítima saía da Colônia Penal Agrícola para tratamento
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de  saúde,  acompanhada  de  sua  amásia  Elaine,  em  um
veículo  de  marca  Volkswagen,  modelo  Santana,  cor
branca,  placas  AHS-4879  de  Campo  Grande/MS,  foi
abordada pelos denunciados Sebastião e Marcelo, que
estavam em um veículo Fiat Uno de cor vermelha. 

Consta  que  os  acusados  Sebastião  e
Marcelo  colidiram  o  veículo  em  que  estavam  com  o
veículo no qual estava a vítima, fazendo com que esta
parasse. Após pararem o veículo da vítima, os acusados
Sebastião  e  Marcelo  desceram  do  carro  e  efetuaram
inúmeros disparos de arma de fogo contra a vítima.

Depreende-se  que  a  vítima  conseguiu
sair do veículo em que estava, porém não se afastou
mais do que 10 (dez metros) e caiu no chão. Mesmo
assim, os acusados continuaram a efetuar disparos de
arma de fogo contra a vítima.

Após a prática do delito, os acusados
fugiram do local e comunicaram ao acusado Edmilson,
também integrante do PCC, que haviam cumprido a ordem
dada por este. A vítima foi encaminhada para a Santa
Casa,  porém  não  resistiu  aos  ferimentos  e  veio  a
óbito.

É a síntese dos fatos.

A  inicial  acusatória  capitulou  a
conduta dos réus como sendo a constante no artigo 121,
§2º, I (torpe) e IV (emboscada), c.c. artigo 29, ambos
do  Código  Penal  Brasileiro,  com  implicações  da  Lei
8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos).

A denúncia foi recebida pelo juízo após
regular exame de admissibilidade às fls. 501-502, os
acusados Sebastião Severo da Silva, Marcelo Dias da
Silva  e  Edmilson  dos  Santos  Pires  e  apresentaram
Resposta à Acusação às fls. 564-565, 579 e 585-589,
respectivamente.

Durante  a  instrução  processual,
foram  ouvidas  as  testemunhas  às  fls.  622-623,
624-627, 628-629 e 734-736.

O  interrogatório  do  réu  Edmilson
dos Santos Pires foi realizado às fls. 777-779.

Outrossim,  foi  ouvida  uma
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testemunha  e  realizado  os  interrogatórios  dos
acusados  Sebastião  Severo  da  Silva  e  Marcelo
Dias  da  Silva,  os  quais  seguem  em  Sistema  de
Áudio e Vídeo vinculados aos autos (fl. 805).

Após,  culminou-se  na  vinda  dos
autos  ao  Ministério  Público  para  Alegações
Finais. 

É o breve relato. Passa-se ao mérito.

DA MATERIALIDADE

A  materialidade  do  crime  está
comprovada nos autos pelo Laudo de Exame de Corpo de
Delito – Exame Necroscópico da vítima de fls. 179-182,
atestando que a  causa mortis da vítima Júlio Cesar
Silvério  foi  “TRAUMATISMO  TÓRACO-ABDOMINAL  POR  AÇÃO
PÉRFURO-CONTUNDENTE (PROJETIL DE ARMA DE FOGO) E COM
HEMORRAGIA INTERNA AGUDA SUBSEQUENTE”, bem como, pelo
Laudo  Pericial  de  Exame  em  Veículo  (fls.145-153)  e
Laudo de Pericial de Exame em Estojos de Cartuchos de
Munição de Arma(s) de Fogo (fls.159-162).

A respeito da materialidade do crime,
interessante  trazer  aos  ensinamentos  de  Edilson
Mougenot  Bonfim: “A  materialidade,  nos  crimes  que
deixam vestígios, é provada por intermédio do exame de
corpo de delito”.1

DO COTEJO DAS PROVAS

Infere-se  dos  autos,  que  os  acusados
Marcelo  Dias  da  Silva  e  Sebastião  Severo  da  Silva
negaram a prática do delito quando ouvido tanto na
fase inquisitorial (fls. 439 e 440, respectivamente)
com em juízo (fl. 805), os quais seguem em Sistema de
Áudio e Vídeo vinculados aos autos.

Quanto ao réu Edmilson dos Santos Pires
este  primeiramente  confessou  a  prática  delitiva
afirmando que havia mandado dois indivíduos de alcunha
“Faísca”  e  “Fumaça”  matarem  a  vítima  Júlio  Cesar
Silvério (fl. 420).

Entretanto,  quando  do  seu
interrogatório  em  juízo  às  fls.  777-779,  o  acusado
Edmilson  dos  Santos  Pires  retratou-se,  negando  a

1 Código de Processo Penal anotado, 2ª ed., Saraiva, SP, 2009, p. 342.
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autoria delitiva apurada nos autos, alegando, alias
que não tinha problemas coma vítima.

Verifica-se,  outrossim,  que  apesar  de
na  fase  inquisitorial  haver  indícios  de  que  os
acusados  são  os  autores  do  delito,  em  juízo,  não
restou comprovada que estes cometeram o crime apurado
nos presentes autos.

Com efeito, das provas orais colhidas
durante  a  fase  judicial,  que  estas  em  nada
contribuíram para a elucidação dos fatos:

MP: O senhor se recorda de ter dito aqui, que se
deparou com uma vítima que foi alvejada com arma de
fogo  e  tinha  um  veículo  colidido  lá  próximo  da
colônia.
DEPOENTE: É por que escutei só os disparos né, e
como é longe né, da uns cento e poucos metros, até
chegar lá já estava caído no chão lá.
MP: Estava caído?
DEPOENTE:  Apareceu  eu  acho  que  a  esposa  dele,
socorreu.
MP: A esposa estava com ele na hora?
DEPOENTE: Acho que veio para pegar ele né.
MP: A hora que o senhor chegou lá, ela já estava
lá?
DEPOENTE: Estava, veio.
MP: O senhor chegou a ter a informação de quem que
foram os autores?
DEPOENTE: Não
(Testemunha Jorge Nemoto – fls. 622-623)

MP: Aqui o senhor foi ouvido na delegacia na época,
aí o senhor disse que, relação à morte de Júlio
Cesar...
DEPOENTE: Mas está enganado eu nunca fui ouvido em
delegacia,
MP: Essa assinatura aqui não é do senhor, folha
142.
DEPOENTE: É minha, mas só que eu nunca fui...
(Testemunha Gilson Bogado Mendes – fls. 624-627)

DEPOENTE: Doutor, eu me recordo vagamente, mas para
o trabalho desenvolvido na presidência dos autos de
inquérito policial né.
MP: Por favor, o que o senhor puder resgatar de
lembrança.
DEPOENTE:  Me  recordo  que  salvo  engano,  esse
homicídio ocorreu próximo da colônia penal
(F) e na presidência dos autos, eu já recebi esse
inquérito já havia já... (Ininteligível) delegacia,
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na  época  eu  estava  lotado  na  homicídios
redistribuído  né,  eu  me  recordo  vagamente  mesmo
(Ininteligível) o TJ que eu li um pouquinho, que eu
acabei  me  recordando  de  alguma  coisa,  mas
aprofundado eu me recordo de são tantos casos né.
(Testemunha Yvahyr Luiz Campos – fls. 628-629)

DEPOENTE: Doutor, eu me recordo vagamente, mas para
o trabalho desenvolvido na presidência dos autos de
inquérito policial né.
MP: Por favor, o que o senhor puder resgatar de
lembrança.
DEPOENTE:  Me  recordo  que  salvo  engano,  esse
homicídio ocorreu próximo da colônia penal
(F) e na presidência dos autos, eu já recebi esse
inquérito já havia já... (Ininteligível) delegacia,
na  época  eu  estava  lotado  na  homicídios
redistribuído  né,  eu  me  recordo  vagamente  mesmo
(Ininteligível) o TJ que eu li um pouquinho, que eu
acabei  me  recordando  de  alguma  coisa,  mas
aprofundado eu me recordo de são tantos casos né.
(Testemunha Yvahyr Luiz Campos, delegado de polícia
– fls. 628-629)

Outrossim,  a  testemunha  Fabiano  Góes
Nagata, Delegado de Polícia, que relatou o inquérito
policial  que  instruiu  este  feito,  explicou  em  seu
depoimento em juízo quais as razões que o levaram a
indiciar os acusados (fl. 805). Porém, nenhuma dessas
provas foram ratificadas na fase judicial.

Insta  dizer  que,  com  a  alteração  do
Código de Processo Penal, trazida pela Lei 11.690/08
(art.  155),  tornou-se  inadmissível  decisão
fundamentada  nas  provas  produzidas  durante  a  fase
inquisitorial,  se  estas  não  forem  comprovadas  em
juízo, sob o crivo do contraditório. In verbis:

Art. 115. O Juiz formará sua convicção pela livre
apreciação  da  prova  produzida  em  contraditório
judicial  não  podendo  fundamentar  sua  decisão
exclusivamente nos elementos informativos colhidos
na investigação, ressalvadas as provas cautelares,
não repetíveis e antecipadas.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:

HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL  PENAL.  CRIME  DE  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.  ABSOLVIÇÃO  EM  PRIMEIRO  GRAU.
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO, AMPARADO EM PROVAS PRODUZIDAS
EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL.
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IMPOSSIBILIDADE.  VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES.
1.  O  inquérito  policial  é  procedimento  meramente
informativo,  que  não  se  submete  ao  crivo  do
contraditório e no qual não se garante ao indiciado
o  exercício  da  ampla  defesa,  afigurando-se,
portanto,  nulo  o  decreto  condenatório  que  não
produz,  ao  longo  da  instrução  criminal,  qualquer
outra  prova hábil  para  fundamentá-lo.  Precedentes
desta Corte.
2. O Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo
ministerial para condenar os Pacientes, amparou-se
no auto de prisão em flagrante, auto de apreensão,
depoimento da vítima colhido na fase inquisitorial,
bem  como  na  confissão  extrajudicial  de  um  dos
acusados, que não restou ratificada em juízo. Não
houve, assim, qualquer prova desfavorável produzida
na fase  judicial, evidenciado, com isso, flagrante
constrangimento ilegal na condenação imposta.
3. Ordem concedida para, cassando o acórdão atacado,
restabelecer  a  sentença  de  primeiro  grau  que
absolveu os ora Pacientes. (HC 112577/ MG – Habeas
Corpus 2008/0170792-0 – Relatora – Ministra Laurita
Vaz).

Desta forma, pela análise das provas,
restam  insuficientes  os  indícios  de  autoria  em
desfavor dos acusados Gonçalo Marques de Sena Junior e
Edson  da  Silva  Ganda,  impondo-se  a  impronúncia  dos
acusados, consoante o disposto no artigo 414,  caput,
do Código de Processo Penal:

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do
fato ou da existência de indícios suficientes de
autoria  ou  de  participação,  o  juiz,
fundamentadamente, impronunciará o acusado.

O  mestre  Guilherme  de  Souza  Nucci,
assim nos ensina:

Indícios insuficiente de autoria: como já expusemos
em nota anterior, é imperiosa a verificação acerca
da autoria ou participação. Logicamente, cuida-se
de um juízo de mera admissibilidade da imputação,
não se demanda certeza, mas elementos suficientes
para gerar dúvida razoável no espírito do julgador.
Porém, ausente essa suficiência, o melhor caminha é
a  impronúncia,  vedando-se  a  remessa  do  caso  à
apreciação do Tribunal do Júri. 2

2  Nucci,  Guilherme  de  Souza,  Código  de  Processo  Penal  Comentado/  Guilherme  de  Souza  Nucci,
8ªedição rev., atual. E ampl. 2.ª tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.
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Sobre  o  tema,  também,  convém
transcrever a precisa lição de Fauzi Hassan Choukr,
verbis:

“Assim,  afirmar-se  que  ‘A  lei,  quando  fala  em
indícios de autoria, não os confunde com a mera
conjectura, porque indícios são sensíveis, reais,
ao passo que a conjectura, muitas vezes, funda-se
em criação da imaginação ou de possíveis antipatias
não provadas. O indício, bem ao contrário, deve ser
necessariamente provado” (Relator: Nelson Fonseca –
Recurso em Sentido Estrito nº 134.527-3 – São Paulo
– 17.03.94-TJSP). 

Em outros termos, quando a lei processual fala em
indícios de autoria (artigo 408, caput, do Código
de  Processo  Penal),  não  se  contenta  com  mera
suspeita ou possibilidade de ser o réu o autor do
delito. Entenda-se como juízo de probabilidade de
ser o autor do crime (Recurso em Sentido Estrito nº
182.798-3  –  São  Paulo  –  5ª  Câmara  Criminal  de
Férias – Relator: Celso Limongi – 06.09.95 –v.u. –
TJSP). Disso se concluiu que “Tanto a pronúncia
como a absolvição sumária reclamam a prova, nos
autos, da materialidade da infração e (ao menos
indiciária)  da  autoria,  provas  essas  que,  se
faltarem,  serão  motivo  da  impronúncia  (TJSP  –
Recurso em Sentido Estrito nº 179.173-3 – Cubatão –
1ª Câmara Criminal de Férias – Relator: Oliveira
Passos – 31.07.95 – v.u.)’.” 3

Ainda  nesse  sentido,  interessante
ressaltar o entendimento de nossos Tribunais:

Inexistência  de  prova  de  participação  no  fato
delituoso  imputado  –  Quando  ocorre  a  falta  de
indícios  suficientes  de  autoria  deve  ser
impronunciado o réu, e não absolvido sumariamente.
(TJSP:  SER  128.298-3,  Rel.  Gentil  Leite,
7.10.1993).

DO PEDIDO

Por  todo  o  exposto,  o  MINISTÉRIO
PÚBLICO  ESTADUAL requer  a  IMPRONÚNCIA dos  acusados
Sebastião Severo da Silva, Marcelo Dias da Silva e
Edmilson dos Santos Pires, diante da insuficiência de
indícios de autoria em desfavor destes, com fulcro no
artigo 414 do Código de Processo Penal.

3 Autor citado, in “Júri – Reformas, Continuísmos e Perspectivas Práticas”, Editora Lumen Juris, Rio de 
Janeiro, 2009, p. 108. 
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        Local e data.

   
Promotora de Justiça
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Autos n. 
Réus: Gabriel Medeiros

Fernando Bogarim 
Alegações Finais do Ministério Público

MM. JUIZ:

O Ministério Público Estadual, no uso
de  uma  de  suas  atribuições,  por  sua  Promotora  de
Justiça  in  fine assinada,  vem  perante  Vossa
Excelência, apresentar ALEGAÇÕES FINAIS, nos termos a
seguir expostos: 

Segundo  restou  apurado,  no  dia  02  de
maio de 2009, entre às 01h e 05h, na Rua São Luís de
Cáceres,  Qd.  08  Lt.  02,  bairro  Vila  Danúbio  Azul,
nesta capital, os acusados Gabriel Medeiros, Fernando
Bogarim  e  Cleiton  Roberto  da  Silva  Velasques,
juntamente  com  os  menores  Lhoan  Ferreira  da  Silva,
Jonathan  Jofre  Ferreira  da  Silva  e  a  pessoa
identificada como Wellington, vulgo “Tim”, agindo com
a intenção de matar, desferiram chutes, socos e golpes
com pedaços de pau e pedras contra a vítima Luís Mário
Prado  da  Conceição,  causando-lhe  os  ferimentos
descritos no Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls.
12-14.

Depreende-se  que  os  acusados,
juntamente com Lhoan, Jonathan e Wellington, queriam
se vingar da vítima, em razão de acreditarem que esta
havia furtado um fogão da residência do menor de idade
Lhoan. 

Assim, os réus e os menores prepararam
uma emboscada para a vítima, levando-a para uma festa
que acontecia na residência de Rose.
 

Consta  que  na  data  dos  fatos,  Lhoan,
Jonathan,  Wellington,  os  denunciados  e  a  vítima  se
encontravam  na  referida  festa,  momento  em  que  os
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denunciados,  juntamente  com  Lhoan,  Jonathan  e
Wellington  levaram  a  vítima  para  fora  da  festa  e
começaram  a  desferir-lhe  socos,  chutes  e  golpes
utilizando paus e pedras contra a vítima, causando-lhe
ferimentos.

Em seguida, os denunciados, juntamente
com Lhoan, Jonathan e Wellington estiraram o corpo da
vítima na esquina da casa de Rose e fugiram do local
dos fatos.

É a síntese dos fatos.

A  inicial  acusatória  capitulou  as
condutas  dos  réus  Fernando  Bogarim,  Cleiton
Roberto  da  Silva  Velasques  e  Gabriel  Medeiros
como sendo as constantes no artigo 121, §2º, I
(motivo  torpe),  III  (meio  cruel)  e  IV  (recurso
que  dificultou  a  defesa  da  vítima),  do  Código
Penal  Brasileiro,  com  implicações  da  Lei
8072/90.

A denúncia foi recebida pelo juízo após
regular  exame  de  admissibilidade  à  f.  104,  e  os
acusados Fernando Bogarim, Cleiton Roberto da Silva
Velasques e Gabriel Medeiros apresentaram Resposta à
Acusação  às  fls.  165-166,  173-174  e  183-184,
respectivamente.

Em  sede  de  instrução,  os  autos
foram  suspensos  em  relação  ao  réu  Cleiton
Roberto  da  Silva  Velasques  (fls.  177-179),  bem
como,  foi  decretado  a  revelia  do  acusado
Fernando Bogarim (f. 267).

Ademais,  foram  ouvidas  as
testemunhas  às  fls.  225-229,  230-233  e  270  e,
ainda o acusado Gabriel Medeiros foi interrogado
às fls. 271-274.

Após,  culminou-se  na  vinda  dos
autos  ao  Ministério  Público  para  Alegações
Finais. 

É o breve relato. Passa-se ao mérito.

DA MATERIALIDADE
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A  materialidade  está  comprovada  pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito – Exame Necroscópico
fls. 12-14, atestando que a  causa mortis da vítima
Luís Mário Prado da Conceição foi hematoma sub dural
extenso  compatível  com  traumatismo  crânio-encefálico
por ação contundente.

A respeito da materialidade do crime,
interessante  trazer  aos  ensinamentos  de  Edilson
Mougenot  Bonfim1: “A  materialidade,  nos  crimes  que
deixam vestígios, é provada por intermédio do exame de
corpo de delito”.

DO RÉU FERNANDO BOGARIM

Infere-se  dos  autos,  que  o  acusado
Fernando  Bogarim  negou  a  prática  do  delito  quando
ouvido na fase inquisitorial (fls. 45-46), vejamos:

“(...) QUE, o interrogando nega qualquer que
tipo envolvimento na agressão da vítima; (...)
QUE,  o  interrogando  não  tinha  nenhum
desentendimento com a vítima Luis Mário; QUE, o
interrogando esclarece que não impediu que a
vítima fosse agredida por medo de represália
(...)”.

Entretanto, o acusado não foi ouvido em
juízo, pois foi decretada sua revelia (f. 267).

Assim, apesar de na fase inquisitorial
haver indícios de que o acusado é autor do delito, em
juízo, não restou comprovada que este cometeu o crime
apurado nos presentes autos, pois os depoimentos das
testemunhas  Evelyn  Carvalho  Ferreira  e  Marcionil
Aparecido Lemos, ouvidas em juízo, não contribuíram
para elucidação dos fatos:

“(...)DEPOENTE:  Ela  me  chamou,  falando  que  ele
estava no chão desmaiado, aí eu peguei e fui lá ver
ele né, aí eu depois peguei e liguei para a mãe
dele, avisando que ele estava desmaiado lá, aí ela
pegou e mandou chamar a ambulância, aí eu chamei a
ambulância ele vieram, aí (ininteligível) iam levar

1 Código de Processo Penal anotado, 2ª ed., Saraiva, SP, 2009, p. 342.
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ele, e avisei a mãe dele, que iam levar lá para o
Coronel Antonino.
MP: Tá. O Luiz Mário estava caído aonde? Perto de
onde? Escola? Bar? Do quê?
DEPOENTE: Perto de uma mercearia que tinha lá.
MP: Tá. Quando a senhora chegou ao local, alguém lá
do local informou quem que tinha agredido o Luiz
Mário?
DEDPOENTE: Não.
MP: Ninguém falou?
DEPOENTE: Não falaram que tinham agredido nem nada.
(...)”. (Testemunha Evelyn Carvalho Ferreira – fls.
225-229)

“(...)DEPOENTE: É sim, senhora, fiz a ocorrência no
local e fui chamado para o atendimento, né.
MP: O senhor chegou lá, o senhor encontrou a vítima
já?
DEPOENTE: Só a vítima. Ela, possivelmente ela veio
a  óbito  depois,  né,  (ininteligível)  no  local
estava... Ela estava com vida ainda.
MP: Ela chegou a falar alguma coisa para o senhor?
DEPOENTE: Não, senhora.
MP: O senhor se recorda?
DEPOENTE: Não falava nada.
MP: Alguém contou ali o quê que teria acontecido? O
senhor se lembra?
DEPOENTE: Lembro que tinha um povo do lado lá, eles
relataram  o  que  ocorreu  ali,  só  que  por  cima,
sem...
MP: Sem dar maiores detalhes.
DEPOENTE: ...É, sem dar maiores detalhes. (...)”.
(Testemunha Marcionil Aparecido Lemos – f. 270)

Insta  dizer  que,  com  a  alteração  do
Código de Processo Penal, trazida pela Lei 11.690/08
(art.  155),  tornou-se  inadmissível  decisão
fundamentada  nas  provas  produzidas  durante  a  fase
inquisitorial,  se  estas  não  forem  comprovadas  em
juízo, sob o crivo do contraditório. In verbis:

Art. 115. O Juiz formará sua convicção pela livre
apreciação  da  prova  produzida  em  contraditório
judicial  não  podendo  fundamentar  sua  decisão
exclusivamente nos elementos informativos colhidos
na investigação, ressalvadas as provas cautelares,
não repetíveis e antecipadas.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877
4



HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL  PENAL.  CRIME  DE  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.  ABSOLVIÇÃO  EM  PRIMEIRO  GRAU.
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO, AMPARADO EM PROVAS PRODUZIDAS
EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL.
IMPOSSIBILIDADE.  VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES.
1.  O  inquérito  policial  é  procedimento  meramente
informativo,  que  não  se  submete  ao  crivo  do
contraditório e no qual não se garante ao indiciado
o  exercício  da  ampla  defesa,  afigurando-se,
portanto,  nulo  o  decreto  condenatório  que  não
produz,  ao  longo  da  instrução  criminal,  qualquer
outra  prova hábil  para  fundamentá-lo.  Precedentes
desta Corte.
2. O Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo
ministerial para condenar os Pacientes, amparou-se
no auto de prisão em flagrante, auto de apreensão,
depoimento da vítima colhido na fase inquisitorial,
bem  como  na  confissão  extrajudicial  de  um  dos
acusados, que não restou ratificada em juízo. Não
houve, assim, qualquer prova desfavorável produzida
na fase  judicial, evidenciado, com isso, flagrante
constrangimento ilegal na condenação imposta.
3. Ordem concedida para, cassando o acórdão atacado,
restabelecer  a  sentença  de  primeiro  grau  que
absolveu os ora Pacientes. (HC 112577/ MG – Habeas
Corpus 2008/0170792-0 – Relatora – Ministra Laurita
Vaz).

Desta forma, pela análise das provas,
restam  insuficientes  os  indícios  de  autoria  em
desfavor  do  acusado  Fernando  Bogarim,  impondo-se  a
impronúncia deste, consoante o disposto no artigo 414,
caput, do Código de Processo Penal:

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do
fato ou da existência de indícios suficientes de
autoria  ou  de  participação,  o  juiz,
fundamentadamente, impronunciará o acusado.

O  mestre  GUILHERME  DE  SOUZA  NUCCI2,
assim nos ensina:

Indícios insuficiente de autoria: como já expusemos
em nota anterior, é imperiosa a verificação acerca
da autoria ou participação. Logicamente, cuida-se
de um juízo de mera admissibilidade da imputação,
não se demanda certeza, mas elementos suficientes

2  Nucci,  Guilherme  de  Souza,  Código  de  Processo  Penal  Comentado/  Guilherme  de  Souza  Nucci,
8ªedição rev., atual. E ampl. 2.ª tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.
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para gerar dúvida razoável no espírito do julgador.
Porém, ausente essa suficiência, o melhor caminha é
a  impronúncia,  vedando-se  a  remessa  do  caso  à
apreciação do Tribunal do Júri.

Sobre  o  tema,  também,  convém
transcrever a precisa lição de FAUZI HASSAN CHOUKR3,
verbis:

Assim,  afirmar-se  que  a  lei,  quando  fala  em
indícios de autoria, não os confunde com a mera
conjectura, porque indícios são sensíveis, reais,
ao passo que a conjectura, muitas vezes, funda-se
em criação da imaginação ou de possíveis antipatias
não provadas. O indício, bem ao contrário, deve ser
necessariamente provado (Relator: Nelson Fonseca –
Recurso em Sentido Estrito nº 134.527-3 – São Paulo
– 17.03.94-TJSP).

Em outros termos, quando a lei processual fala em
indícios de autoria (artigo 408,  caput, do Código
de  Processo  Penal),  não  se  contenta  com  mera
suspeita ou possibilidade de ser o réu o autor do
delito. Entenda-se como juízo de probabilidade de
ser o autor do crime (Recurso em Sentido Estrito nº
182.798-3  –  São  Paulo  –  5ª  Câmara  Criminal  de
Férias – Relator: Celso Limongi – 06.09.95 –v.u. –
TJSP). Disso se concluiu que “Tanto a pronúncia
como a absolvição sumária reclamam a prova, nos
autos, da materialidade da infração e (ao menos
indiciária)  da  autoria,  provas  essas  que,  se
faltarem,  serão  motivo  da  impronúncia  (TJSP  –
Recurso em Sentido Estrito nº 179.173-3 – Cubatão –
1ª Câmara Criminal de Férias – Relator: Oliveira
Passos – 31.07.95 – v.u.)”.

Ainda  nesse  sentido,  interessante
ressaltar o entendimento de nossos Tribunais:

Inexistência  de  prova  de  participação  no  fato
delituoso  imputado  –  Quando  ocorre  a  falta  de
indícios  suficientes  de  autoria  deve  ser
impronunciado o réu, e não absolvido sumariamente.
(TJSP:  SER  128.298-3,  Rel.  Gentil  Leite,
7.10.1993).

DO RÉU GABRIEL MEDEIROS

3 Autor citado, in “Júri – Reformas, Continuísmos e Perspectivas Práticas”, Editora Lumen Juris, Rio de 
Janeiro, 2009, p. 108. 

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877
6



A  conduta  típica  do  réu  Gabriel
Medeiros na data dos fatos é inconteste, pois, apesar
da negativa deste tanto na fase extrajudicial como na
judicial (fls. 16-17 e 271-274, respectivamente), as
provas  colididas  nos  autos  o  apontam  como  sendo  o
autor do presente delito.

Assim,  verifica-se  que  a  versão  da
dinâmica dos fatos apresentada pelo acusado  Gabriel
Medeiros demonstra somente uma tentativa deste em se
esquivar da sua conduta delituosa.

Ademais, os depoimentos prestados pelas
testemunhas ouvidas em juízo são uníssonos ao afirmar
que o acusado é autor do delito de homicídio, senão,
vejamos as declarações prestadas pelas testemunhas:

 
“(...)MP:  Tá.  Depois  que  o  Luiz  Mário  morreu,
faleceu. A senhora ficou sabendo 
quem que agrediu ele, teve comentário no bairro,
alguém falou para a senhora?
DEPOENTE: O amigo do Luiz Mário me falou que foi o
Gabriel.
MP: Quem foi o Gabriel.
DEPOENTE: Uhum.
MP: Quem teria agredido ele, teria sido o Gabriel?
DEPOENTE:  É.  (...)”.  (Testemunha  Evelyn  Carvalho
Ferreira – fls. 225-229)
 
“(...)DEPOENTE: Ele correu, e os meninos deu de
encontro com ele...
MP: E fizeram o quê?
DEPOENTE:  Ah,  eles  estavam  com  um  parecendo  um
pedaço de pau, não sei se era uma cadeira quebrada,
o quê, que era.
MP: Tá. Que meninos que a senhora viu correndo, em
direção há ele?
DEPOENTE: No dia estava noite, eu sei que estava o
Biel e mais uns quatro lá, que eu não sei por nome
assim.
MP: A senhora não sabe (ininteligível).
DEPOENTE: Acho que se eu não me engano, tinha um
que era o Tim, o outro era o Pelourinho, acho que
esse Lacraia é o Clayton né, e acho que só. (...)
MP: Tá. Agora, batendo no Luiz Mário a senhora não
viu nem (ininteligível). O pessoal correndo?
DEPOENTE: É, a muvuca.
MP: Só viu a muvuca?
DEPOENTE: É.
MP: Mais realizando as agressões, a senhora não
presenciou?
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DEPOENTE: Eu vi que eles batiam nele entendeu, de
longe dava para ver que batiam nele.
MP: Então a senhora viu eles batendo?
DEPOENTE: Eles batiam nele sim (...)”. (Testemunha
Ana do Carmo Bogarim – fls. 230-233)

Dessa  forma,  constatam-se  divergências
entre a versão apresentada pelo réu Gabriel com as
provas  colididas  nos  autos,  sendo  notório  que  tais
declarações são meramente para ludibriar o julgador,
na  tentativa  do  acusado  em  se  desvencilhar  das
consequências de sua conduta criminosa.

DAS QUALIFICADORAS

Compulsando os autos, temos que o móvel
do crime foi torpe, pois o acusado Gabriel matou a
vítima  por  vingança,  pois  ceifou  a  vida  da  vítima
porque queria se vingar dela, já que acreditavam que
esta  teria  furtado  um  eletrodoméstico  de  Lhoan
Ferreira  da  Silva,  sendo  este  motivo  ignóbil,
repugnante, que imprime ao crime um caráter de extrema
vileza e imoralidade, senão vejamos:

“MP: O Luiz Mário tinha o costume de furtar a casa
dos outros? Essas coisas esse negócio da televisão
é verdade?
DEPOENTE: Não. Não, foi uma geladeira velha, que
foi  por  causa  dessa  briga,  que  ele  pegou  uma
geladeira e vendeu, mais isso foi há muitos anos,
muito tempo atrás.
MP: O quê, que aconteceu? Ele pegou a geladeira,
era de quem?
DEPOENTE: É, foi ele e um amigo dele, pegou essa
geladeira e foi vender no ferro velho.
MP: Tá. E essa geladeira era de quem?
DEPOENTE:  Eu  acho  que  era  de  um  primo  do
Pelourinho.
MP: Tá. Mais ele tinha autorização para vender essa
geladeira? Ou ele furtou essa geladeira?
DEPONETE:  Não.  Ele  pegou,  porque  disse  que  o
Pelourinho estava devendo dinheiro para ele, ele
não pagou, ele foi e pegou a geladeira.
MP: Pegou a geladeira na casa do Pelourinho?
DEPOENTE: Uhum. (...)
DEPOENTE: É. Que um dia eu estava subindo na casa
de uma amiga minha, ele me encontrou lá em cima, só
que eu não sabia o que tinha acontecido, não sabia
de nada, só sabia que ele tinha morrido né, só que
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ninguém me falou o que aconteceu realmente no dia.
Ele  me  encontrou  falou  assim:  ‘Evelyn
(ininteligível) morreu?’, eu falei: ‘É.’, ele falou
assim: ‘É aqueles cara que estava junto com ele que
fez isso.’, aí eu perguntei quem. Aí ele começou
falar, aí eu falei: ‘Qual que foi o motivo?’ , ele
falou assim que foi por causa de uma geladeira, não
sei o quê.”(Testemunha Evelyn Carvalho Ferreira –
fls. 225-229)

Neste sentido:

“A  vingança,  dependendo  do  motivo  que  a
originou, pode constituir motivo torpe. Delito
cometido  para  satisfazer  reprovável  ódio
vingativo,  ao  menos  a  nível  de  pronúncia,
permite  seu  enquadramento  no  conceito  de
torpe”. (TJRS – RJTJERGS 146/57)

Outrossim,  o  réu  Gabriel  e  seus
comparsas cometeram o crime com emprego de meio cruel,
pois espancaram a vítima com socos, chutes, pauladas e
pedradas,  causando-lhe  sofrimento  atroz  e
desnecessário.

Nesse diapasão, colaciona-se a seguinte
jurisprudência:

TJSC:  “Homicídio  qualificado.  Emprego  de  meio
cruel.  Vítima  que  faleceu  em  consequência  de
agressão, pontapés e pisoteamento dos acusados (RT
532/340)”

TJSC: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSOS DOS TRÊS
ACUSADOS.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.  DECISÃO  DE
PRONÚNCIA. Homicídio  qualificado  pelo  emprego
de meio cruel (artigo  121,  §2º,  III,  do  Código
Penal).  Materialidade  e  indícios  de  autoria
presentes.  Absolvição  sumária  ou  impronúncia.
Inviabilidade.  Ausência  de  prova  inequívoca.
Conjunto probatório que permite extrair elementos
suficientes  para  manter  a  decisão  de  pronúncia.
Imprescindibilidade de julgamento pelo tribunal do
júri.  Observância  ao  princípio  do  in  dubio  pro
societate.  Afastamento
da     qualificadora     do     meio     cruel.  Inviabilidade.
Vítima que foi atingida com     socos,     chutes, blocos
de cimento e, em seguida, foi ateado fogo em seu
corpo.  Manutenção  da  qualificadora  nesta  fase
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processual. Recursos conhecidos e desprovidos. (RCR
2011.023626-9; Joinville; Primeira Câmara Criminal;
Rel. Des. Hilton Cunha Júnior; Julg. 29/07/2011;
DJSC 22/08/2011; Pág. 451) (grifos nosso).

Ademais, tem-se que o acusado utilizou
recurso que dificultou a defesa da vítima, pois além
de estarem em superioridade numérica no momento das
agressões, estes convidaram a vítima para uma festa e,
após, a agrediram, não havendo razões para a vítima
esperar tal atitude por parte dos denunciados.

“(...)DEPEONTE: É. Porque não era tão longe.
MP: Tá. Agora, batendo no Luiz Mário a senhora não
viu nem (ininteligível). O pessoal correndo?
DEPOENTE: É, a muvuca.
MP: Só viu a muvuca?
DEPOENTE: É.
MP: Mais realizando as agressões, a senhora não
presenciou?
DEPOENTE: Eu vi que eles batiam nele entendeu, de
longe dava para ver que batiam nele. (Testemunha
Ana do Carmo Bogarim – fls. 230-233)

Daí os ensinamentos de Julio Fabbrini
Mirabete:

“Há  também  qualificadora  no  homicídio  quando  o
agente  utiliza  recurso  que  dificulta  ou  torna
impossível defesa da vítima, ou seja, quando se
vale da boa-fé ou desprevenção do ofendido”.4

Neste sentido entendem os tribunais de
justiça:

TJRS:  Prova  judicial  permite  a
manutenção da qualificadora de recurso que dificult
ou a  defesa da vítima na  decisão  de  pronúncia,
cabendo  aos  senhores  jurados,  juízes
naturais da causa,  aferir  se  a
superioridade numérica dos agentes no  evento
delitivo configura ou não dita qualificadora.5

TJGO: “O fato criminoso praticado inesperadamente,
impossibilitando a defesa da vítima, caracteriza a
surpresa.” 6

4 Júlio Frabbrini Mirabete – Código Penal Interpretado, 5ª ed. pág. 930
5 RSE 546941-58.2011.8.21.7000
6 TJGO – RT 783673
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DO PEDIDO

Ante ao exposto, o  MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL, por meio de sua representante legal, requer:

a) a  PRONÚNCIA  do  acusado  Gabriel
Medeiros, nos termos da denúncia, com
o fim de ser submetido a julgamento
perante o Egrégio Tribunal do Júri.

b) a  IMPRONÚNCIA do  réu  Fernando
Bogarim,  diante  da  insuficiência  de
indícios  de  autoria  em  desfavor  do
mesmo,  com  fulcro  no  art.  414  do
Código de Processo Penal.

c) o  desmembramento  dos  autos  com
relação ao acusado Cleiton Roberto da
Silva Velasques.

Local e data.

     
                            

              Promotora de Justiça
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Autos n. 
Réu: Patrick Francisco Cabreiro
Alegações Finais do Ministério Público

MM. JUIZ:

O Ministério Público Estadual, no uso
de  uma  de  suas  atribuições,  por  seu  Promotor  de
Justiça  in  fine assinado,  vem  perante  Vossa
Excelência, apresentar ALEGAÇÕES FINAIS, nos termos a
seguir expostos: 

Segundo  restou  apurado,  no  dia  03  de
agosto de 2010, na Rua Albert Sabin, nº 974, bairro
Taveirópolis, nesta capital, o réu Patrick Francisco
Cabrera  Gonçalves  efetuou  disparo  de  arma  de  fogo,
contra  a  vítima  Luiz  Eduardo  Batista  de  Rezende,
causando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de
sua morte.

Depreende-se dos autos que, na data dos
fatos, a guarnição militar composta pelo acusado, Sd
Thiago  de  Souza  Martins,  Sd  PM  Marcelo  Spíndola
Martins  e  Sd  PM  Alexandre  Dias  de  Oliveira  foi
acionada  para  atender  uma  ocorrência  do  delito  de
roubo, com emprego de arma de fogo.

Quando a guarnição chegou ao local, os
policiais militares visualizaram uma motocicleta com
dois indivíduos próximo à ela, momento em que estes,
ao  avistarem  os  policiais,  empreenderam  fuga  pelos
fundos da residência.

Desta feita, o Sd PM Oliveira, logo no
início das buscas, visualizou um indivíduo nos fundos
de um posto de gasolina, posteriormente identificado
como  Luiz  Eduardo  Batista  de  Rezende,  ora  vítima,
dando voz de prisão a ele.

Nesse instante, a vítima sacou uma arma
de fogo, momento em que o Sd PM Oliveira efetuou um
disparo de arma de fogo contra as nádegas da vítima,
tentando neutralizar a ação dela.
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No entanto, mesmo assim a vítima ainda
tentou  fugir  do  local,  oportunidade  em  que  foi
abordada pelo acusado, o qual também deu voz de prisão
à vítima. Contudo, depreende-se que a vítima continuou
com a arma em punho, momento em que o réu mirou a arma
de fogo para a cabeça da vítima e atirou, acertando-a.

Em  seguida,  a  guarnição  prestou
primeiros  socorros  à  vítima  e  a  encaminhou  para  o
Pronto Socorro da Santa Casa, no entanto, esta não
resistiu aos ferimentos e morreu.

É a síntese dos fatos.

A  inicial  acusatória  capitulou  a
conduta  do  réu  Patrick  Francisco  Cabrera  Gonçalves
como sendo a constante no artigo 121, caput, do Código
Penal Brasileiro, com implicações da Lei 8.072/90.

A denúncia foi recebida pelo juízo após
regular exame de admissibilidade à f. 236, e o acusado
Patrick  Francisco  Cabrera  Gonçalves  apresentou
Resposta à Acusação às fls. 246-247.

Em sede de instrução, foram ouvidas
as  testemunhas  às  fls.  320-321,  322-323,  324,
325-326, 327-335, 354-356 e 378-379, bem como, o
acusado foi interrogado às fls. 380-382.

Após,  culminou-se  na  vinda  dos
autos  ao  Ministério  Público  para  Alegações
Finais. 

É o breve relato. Passa-se ao mérito.

DA MATERIALIDADE

A  materialidade  está  comprovada  pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito – Exame necroscópico
fls. 172-173, atestando que a “causa mortis” da vítima
Luiz  Eduardo  Batista  de  Rezende  foi  traumatismo
raquimedular por ação perfurocontundente.

A respeito da materialidade do crime,
interessante  trazer  aos  ensinamentos  de  Edilson
Mougenot  Bonfim1: “A  materialidade,  nos  crimes  que

1 Código de Processo Penal anotado, 2ª ed., Saraiva, SP, 2009, p. 342.
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deixam vestígios, é provada por intermédio do exame de
corpo de delito”.

DO COTEJO DAS PROVAS

O  acusado  Patrick  Francisco  Cabrera
Gonçalves  foi  denunciado  como  incurso  no  art.  121,
caput, do Código Penal Brasileiro, com implicações da
Lei 8.072/90.

Infere-se  dos  autos,  que  o  acusado
negou a prática do delito tanto na fase inquisitorial
como  na  fase  judicial  (fls.  79-81  e  380-382,
respectivamente):

“RÉU: Aí o que aconteceu? Nesse intuito de fechar o
quadrilátero  eu  escutei  um  disparo,  escutei  o
disparo e já me desloquei em direção onde estaria o
Soldado Oliveira, que o disparo veio dali. Chegando
ao  local  eu  visualizei  o  Oliveiro,  o  Soldado
Oliveira abaixado, agachado e o rapaz, um rapaz em
pé,  apontando  uma  arma  em  direção  ao  Soldado
Oliveira. Foi então que eu peguei, dei voz para ele
largar a arma, para ele largar a arma, eu dei a voz
duas  vezes:  ‘Larga  a  arma,  larga  a  arma
(ininteligível)’.
JUIZ:  Soldado  Oliveira  nesse  momento  ele  tinha
alguma proteção?
RÉU: Tinha, lateralizado tinha uma residência, ao
lado  do  posto  tem  uma  residência,  ele  estava
naquele muro se protegendo...
JUIZ: (Ininteligível).
RÉU: Eu não sabia se ele estava alvejado ou não, se
o Soldado Oliveira estava alvejado ou não.
JUIZ:  O  senhor  visualizou  que  ele  estava
agachado...
RÉU: Estava agachado, exatamente.
JUIZ: ...(Ininteligível) apontando a arma.
RÉU:  Apontando  a  arma.  Cheguei,  dei  voz  para  o
mesmo largar a arma, ele virou a arma em minha
direção, foi então que eu efetuei um disparo, não
fiz visada, foi um tiro instintivo, um disparo só,
cerca de 05 a 06 metros, um disparo sem visada, que
pegou na região lateralizada no pescoço do mesmo.
(...)”  (Réu Patrick Francisco Cabrera Gonçalves –
fls. 380-382).

Assim, apesar de na fase inquisitorial
haver indícios de que o acusado é autor do delito, em
juízo, não restou comprovada que este cometeu o crime
apurado nos presentes autos.
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Nesse  sentido,  é  o  depoimento  da
testemunha Alexandre Dias de Oliveira, vejamos:

“(...)DEPOENTE: (...) E nesse momento em que eu
afastava  e  tentava  chamar  Cabo  Patrick,  outra
guarnição e apoio, foi o momento que ele levantou,
ele  estava  com  um  casaco,  e  sacou  de  uma  arma
(ininteligível)  menção  de  atirar  em  mim.  Eu  me
afastei,  alvejei  ele,  dei  o  primeiro  disparo  e
corri para me abrigar em uma parede lateral que
estava ali. (...)
DEPOENTE: Sim. Quando eu disparei, ele não caiu ao
solo. Como o tiro pegou...
MP: Não, na hora do, com o Cabo Patrick, como é que
foi? O senhor chegou a ver ele fazendo...
DEPOENTE: Sim, eu atirei e ele continuou. Ele não
só não conseguiu efetuar esse disparo contra mim,
posteriormente nós verificamos que essa arma dele,
ela teve uma falha, ela deu uma dupla alimentação,
deu uma pane, como a gente chama.
MP: Ah, deu uma pane e por isso... (...)
MP: E quantos tiros o Cabo Patrick deu nele?
DEPOENTE: Apenas 01.
MP: Apenas 01?
DEPOENTE:  Sim.”  (Testemunha  Alexandre  Dias  de
Oliveira – fls. 320-321).

Não  bastasse  isso,  as  demais
testemunhas  ouvidas  em  juízo  não  contribuíram  para
elucidação dos fatos, pois nenhuma delas presenciou a
dinâmica dos acontecimentos que culminaram na morte da
vítima Luiz Eduardo Batista de Rezende.

Insta  dizer  que,  com  a  alteração  do
Código de Processo Penal, trazida pela Lei 11.690/08
(art.  155),  tornou-se  inadmissível  decisão
fundamentada  nas  provas  produzidas  durante  a  fase
inquisitorial,  se  estas  não  forem  comprovadas  em
juízo, sob o crivo do contraditório. In verbis:

Art. 115. O Juiz formará sua convicção pela livre
apreciação  da  prova  produzida  em  contraditório
judicial  não  podendo  fundamentar  sua  decisão
exclusivamente nos elementos informativos colhidos
na investigação, ressalvadas as provas cautelares,
não repetíveis e antecipadas.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
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HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL  PENAL.  CRIME  DE  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.  ABSOLVIÇÃO  EM  PRIMEIRO  GRAU.
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO, AMPARADO EM PROVAS PRODUZIDAS
EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL.
IMPOSSIBILIDADE.  VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES.
1.  O  inquérito  policial  é  procedimento  meramente
informativo,  que  não  se  submete  ao  crivo  do
contraditório e no qual não se garante ao indiciado
o  exercício  da  ampla  defesa,  afigurando-se,
portanto,  nulo  o  decreto  condenatório  que  não
produz,  ao  longo  da  instrução  criminal,  qualquer
outra  prova hábil  para  fundamentá-lo.  Precedentes
desta Corte.
2. O Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo
ministerial para condenar os Pacientes, amparou-se
no auto de prisão em flagrante, auto de apreensão,
depoimento da vítima colhido na fase inquisitorial,
bem  como  na  confissão  extrajudicial  de  um  dos
acusados, que não restou ratificada em juízo. Não
houve, assim, qualquer prova desfavorável produzida
na fase  judicial, evidenciado, com isso, flagrante
constrangimento ilegal na condenação imposta.
3. Ordem concedida para, cassando o acórdão atacado,
restabelecer  a  sentença  de  primeiro  grau  que
absolveu os ora Pacientes. (HC 112577/ MG – Habeas
Corpus 2008/0170792-0 – Relatora – Ministra Laurita
Vaz).

Desta forma, pela análise das provas,
restam  insuficientes  os  indícios  de  autoria  em
desfavor  do  acusado  Fernando  Bogarim,  impondo-se  a
impronúncia deste, consoante o disposto no artigo 414,
caput, do Código de Processo Penal:

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do
fato ou da existência de indícios suficientes de
autoria  ou  de  participação,  o  juiz,
fundamentadamente, impronunciará o acusado.

O  mestre  GUILHERME  DE  SOUZA  NUCCI2,
assim nos ensina:

Indícios insuficiente de autoria: como já expusemos
em nota anterior, é imperiosa a verificação acerca
da autoria ou participação. Logicamente, cuida-se
de um juízo de mera admissibilidade da imputação,
não se demanda certeza, mas elementos suficientes
para gerar dúvida razoável no espírito do julgador.

2  Nucci,  Guilherme  de  Souza,  Código  de  Processo  Penal  Comentado/  Guilherme  de  Souza  Nucci,
8ªedição rev., atual. E ampl. 2.ª tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.
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Porém, ausente essa suficiência, o melhor caminha é
a  impronúncia,  vedando-se  a  remessa  do  caso  à
apreciação do Tribunal do Júri.

Sobre  o  tema,  também,  convém
transcrever a precisa lição de FAUZI HASSAN CHOUKR3,
verbis:

Assim,  afirmar-se  que  a  lei,  quando  fala  em
indícios de autoria, não os confunde com a mera
conjectura, porque indícios são sensíveis, reais,
ao passo que a conjectura, muitas vezes, funda-se
em criação da imaginação ou de possíveis antipatias
não provadas. O indício, bem ao contrário, deve ser
necessariamente provado (Relator: Nelson Fonseca –
Recurso em Sentido Estrito nº 134.527-3 – São Paulo
– 17.03.94-TJSP).

Em outros termos, quando a lei processual fala em
indícios de autoria (artigo 408,  caput, do Código
de  Processo  Penal),  não  se  contenta  com  mera
suspeita ou possibilidade de ser o réu o autor do
delito. Entenda-se como juízo de probabilidade de
ser o autor do crime (Recurso em Sentido Estrito nº
182.798-3  –  São  Paulo  –  5ª  Câmara  Criminal  de
Férias – Relator: Celso Limongi – 06.09.95 –v.u. –
TJSP). Disso se concluiu que “Tanto a pronúncia
como a absolvição sumária reclamam a prova, nos
autos, da materialidade da infração e (ao menos
indiciária)  da  autoria,  provas  essas  que,  se
faltarem,  serão  motivo  da  impronúncia  (TJSP  –
Recurso em Sentido Estrito nº 179.173-3 – Cubatão –
1ª Câmara Criminal de Férias – Relator: Oliveira
Passos – 31.07.95 – v.u.)”.

Ainda  nesse  sentido,  interessante
ressaltar o entendimento de nossos Tribunais:

Inexistência  de  prova  de  participação  no  fato
delituoso  imputado  –  Quando  ocorre  a  falta  de
indícios  suficientes  de  autoria  deve  ser
impronunciado o réu, e não absolvido sumariamente.
(TJSP:  SER  128.298-3,  Rel.  Gentil  Leite,
7.10.1993).

DO PEDIDO

Por  todo  o  exposto,  o  MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL requer a  IMPRONÚNCIA do réu  Patrick

3 Autor citado, in “Júri – Reformas, Continuísmos e Perspectivas Práticas”, Editora Lumen Juris, Rio de 
Janeiro, 2009, p. 108. 
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Francisco Cabrera Gonçalves, diante da insuficiência
de  indícios  de  autoria  em  desfavor  do  mesmo,  com
fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal.

Local e data

     
                            

              Promotor de Justiça
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Autos n. 
Réu: Elias Xavier de Souza
Alegações Finais do Ministério Público

MM. JUIZ:

O Ministério Público Estadual, no uso
de  uma  de  suas  atribuições,  por  sua  Promotora  de
Justiça  in  fine assinada,  vem  perante  Vossa
Excelência, apresentar ALEGAÇÕES FINAIS, nos termos a
seguir expostos: 

Segundo consta da denúncia, no dia 03 de
julho  de  2003,  no  interior  de  cela  “01”  da  4ª
Delegacia  de  Polícia,  nesta  Capital,  o  acusado
Elias  Xavier  de  Souza  teria  violentado  e
torturado  a  vítima  Vanderley  Celestino  de
Queiroz,  causando-lhe  ferimentos  que  foram  a
causa  eficiente  de  sua  morte,  bem  como,  teria
violentado e torturado a vítima Osmar Rodrigues
Chaves, causando-lhe os ferimentos descritos no
Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 16-17).

No  dia  03  de  julho  de  2003,  por  volta
das  07h50min,  os  investigadores  de  polícia  de
plantão,  ao  realizarem  a  chamada  dos  presos,
constataram  que  o  preso  Vanderley  Celestino  de
Queiroz, não respondeu ao chamado.

Após  questionar  a  respeito  da  ausência
da vítima, foi constatado que esta estava morta
no local denominado “boi”, ou seja, banheiro.

Neste  momento,  o  preso  Osmar  Rodrigues
Chaves assumiu a autoria do delito e disse que o
havia matado por espancamento e enforcamento.

Após  conversarem  com  Osmar,  este
informou  aos  policiais  que  não  havia  matado  a
vítima,  e  que  juntamente  com  esta,  sofria
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constantes  espancamentos  por  parte  de  outros
presos,  e  não  conseguia  avisar  os  policiais  do
que  estava  ocorrendo  porque  os  outros  presos
interceptavam sua ação e o ameaçavam de morte.

A  vítima  Osmar  há  20  dias  estava  sendo
submetida  à  sessões  diárias  de  espancamento,
pelo  fato  de  ter  recebido  roupas  de  outros
presos,  sendo  tratado  como  “ladrão  que  rouba
ladrão”, e apelidado de “rato de mocó”.

Conforme restou apurado, após informação
trazidas  pelo  preso  Ricardo  Nunes  Correia,
dizendo  que  a  vítima  Vanderley  era  “Jack”,  ou
seja,  sinônimo  de  estuprador,  os  outros  presos
passaram a “violentá-lo” e torturá-lo.

A partir desse fato, a vítima Vanderley
passou a ser espancada, juntamente com a vítima
Osmar.

Diante disso, o acusado Elias passou, em
tese,  a  torturar  as  vítimas,  queimando-as  com
gotas  quentes  de  garrafa  plástica  tipo  PET,
pulando  de  cima  da  cama  para  suas  costas  e
efetuando socos, chutes e pontapés.

Na noite anterior à descoberta do delito
pelos  policiais,  a  vítima  Vanderley  foi
espancada,  e  após,  enforcada  com  um  pedaço  de
pano  e  colocada  no  banheiro,  onde  permaneceu
agonizando, até vir a óbito.

Então,  Elias  teria  obrigado  a  vítima
Oscar  a  assumir  a  autoria  do  delito,  sob  a
ameaça de que se não o fizesse seria o próximo.

Após  análise  dos  fatos  e  depoimentos
prestados,  percebeu-se  que  os  demais  presos  da
cela estavam com receio de dizer a verdade por
sofrerem, também, ameaças do réu.

É a síntese dos fatos.

A  inicial  acusatória  capitulou  as
condutas  de  Gonçalo  Marques  de  Sena  Junior,
Elias  Xavier  de  Souza  e  Edson  da  Silva  Ganda
como sendo as constantes no artigo 121, §2º, II
(motivo fútil), III (tortura) e IV (recurso que
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dificultou  a  defesa  da  vítima),  c/c  artigo  29,
todos  do  Código  Penal  Brasileiro,  com
implicações da Lei 8072/90, com relação à vítima
Vanderley  Celestino  de  Queiroz,  e  nas  penas  do
artigo  129,  caput,  e  artigo  147,  caput,  c/c
artigo 29, ambos do Código Penal Brasileiro

A  denúncia  foi  informada  pelo
Inquérito  Policial  em  anexo,  oferecida  e
recebida  pelo  juízo  após  regular  exame  de
admissibilidade.

Em  sede  de  instrução,  os  autos
foram  desmembrados  em  relação  ao  réu  Elias
Xavier  de  Souza  (fls.  444-445),  bem  como  foi
decretado  a  revelia  do  acusado  Gonçalo  Marques
de Sena Junior (fls. 468-469).

Os  réus  Edson  da  Silva  Ganda  e
Gonçalo  Marques  de  Sena  Júnior  foram
impronunciados às fls. 504-508 pela ausência de
indícios suficientes de autoria

O  acusado  Elias  Xavier  de  Souza
apresentou resposta à acusação às fls. 550-551,
bem como, foi realizado seu interrogatório (fl.
583), o qual segue em Sistema de Áudio e Vídeo
vinculados aos autos.

Após,  culminou-se  na  vinda  dos
autos  ao  Ministério  Público  para  Alegações
Finais. 

É o breve relato. Passa-se ao mérito.
  
               

               DA MATERIALIDADE

As  materialidades  dos  delitos  estão
comprovadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito –
Exame Necroscópico da vítima Vanderley Celestino de
Queiroz (fls. 14-15), atestando que a causa mortis foi
asfixia mecânica por constricção de laço no pescoço
(enforcamento) e traumatismo tóraco-abdominal por ação
contundente, bem como, pelo Laudo de Exame de Corpo de
Delito (fls. 16-17) da vítima Osmar Rodrigues Chaves,
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que atesta que esta sofreu lesão corporal de natureza
leve, produzida por ação contundente e térmica.

No mesmo sentido é a conclusão do Laudo
de Exame de Corpo de Delito em Local de Morte Violenta
de fls. 19-34.

A respeito da materialidade do crime,
interessante  trazer  aos  ensinamentos  de  Edilson
Mougenot  Bonfim: “A  materialidade,  nos  crimes  que
deixam vestígios, é provada por intermédio do exame de
corpo de delito”. 1

               
DO COTEJO DAS PROVAS

Infere-se  dos  autos,  que  o  acusado
Elias Xavier de Souza negou a prática do delito quando
ouvido tanto na fase inquisitorial (fls. 82-83) com em
juízo (fl. 583), o qual segue em Sistema de Áudio e
Vídeo vinculados aos autos, bem como, informou acerca
da impossibilidade de indicar os autores do referido
crime.

Verifica-se,  outrossim,  que  apesar  de
na fase inquisitorial haver indícios de que o acusado
Elias é  o autor  dos delitos,  em juízo,  não restou
comprovada  que  este  cometeu  os  crimes  apurados  nos
presentes autos.

Com  efeito,  denota-se  das  declarações
prestadas pela vítima Osmar Rodrigues Chaves na fase
judicial, que os autores durante a prática dos delitos
utilizavam uma camiseta para ocultar seus rostos:

DEFESA: Com relação à autoria. Deixa eu perguntar
diretamente  para  o  senhor  aqui.  Está  aqui
denunciado, o Gonçalo Marques de Sena Junior, vulgo
Juninho, o Elias e o Edson que está aqui presente.
Qual desses que teria agredido? O quê que fez? O
senhor se recorda como é que foi?
DEPOENTE: Não, isso aí... Esse rapaz, quando eu
cheguei,  ele  já  estava  bastante  espancado.
(Ininteligível) reclamava que já fazia quase uma
semana que ele estava sendo espancado, aquela coisa
toda, e não participei da violência, não participei
do...
DEFESA: O senhor sabe quem participou, quem que
agrediu ele?

1 Código de Processo Penal anotado, 2ª ed., Saraiva, SP, 2009, p. 342.
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D  EPOENTE: Não, na cela na época, estava eu, estava
o Elias, que é esse que o... O
Elias que eu me recordo, né? Esse rapaz que veio
algemado comigo, eu me recordei dele agora.
DEFESA: Certo.
DEPOENTE: Mas também não vi ele espancando ninguém.
(...)
DEFESA: Tá. Quem que agrediu o senhor?
DEPOENTE: Ó, para te falar bem a verdade, estava
tendo a tentativa de fuga lá, as celas estavam tudo
interligada. Vinha gente de outra cela para dentro
do x. Entendeu? Não tinha como saber quem... Eu
também  fui  vítima,  vinha  gente  com  a  camisa
amarrada  na  cabeça,  porque  a  cela  estava  tudo
interligada, eu também fui vítima, que eu quase não
tinha cadeia na época, (ininteligível) queria que
eu assinasse essa cara que tinha morrido lá, porque
eu não tinha cadeia. Eles falavam que eu estava
encarteirado, que o cara era Jack, que o cara tinha
estuprado lá em Rio Pardo, e como eu não tinha
cadeia para tirar, e eu queria pedir para ir para
outra cadeia, eles queriam que assinasse o cara. E
eu nem...
DEFESA: Certo. Tá. Senhor Osmar. Bom, o senhor sabe
falar o nome das pessoas que agrediram o senhor?
DEPOENTE: Não me recordo.
DEFESA: O senhor não se recorda?
DEPOENTE: Porque eles estavam tudo encapuzado, as
celas estavam interligadas, vinha gente de outra
cela.
DEFESA: Tá. E as pessoas que agrediram a vítima
Wanderlei?
DEPOENTE: Eu não lembro. Eu não lembro por nome.
Isso faz muito tempo, eu não lembro por nome. Eu
não encontrei mais nenhum deles.
(Vítima Osmar Rodrigues Chaves – fls. 471-473).

Ademais,  o  depoimento  da  única
testemunha  ouvida  em  juízo  às  fls.  474-475,  Edgar
Cardenas Bogado, não contribuiu para elucidação dos
fatos:

DEFESA: Quando o senhor chegou nessa cela, esse
homicídio já tinha acontecido ou
aconteceu depois?
DEPOENTE:  Sim.  Essa  pessoa  já  estava  toda
torturada, toda mal lá, rolando no chão e embaixo
tem  uma  tumba,  tem  cama  de  tumba,  né.  A  gente
estava na cela 3, aí fomos para a cela 8, porque
houve  tentativa  de  fuga  nessa  cela  que  nós
estávamos,  aí  fomos  todos  transferidos  para  lá,
para essa cela lá. Aí chegamos lá essa pessoa já
estava lá.
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DEFESA: Já estava machucado lá então?
DEPOENTE: Sim, estava machucado já.
DEFESA: O senhor ouviu algum comentário de quem
teria agredido ele
DEPOENTE: Várias pessoas. Só isso.
DEFESA: Várias pessoas comentaram ou várias pessoas
agrediram?
DEPOENTE: Várias pessoas comentaram (ininteligível)
agrediram,  porque  até  então,  tinha  uma  acusação
sobre ele lá. E era sobre que ele tinha estuprado
uma  menina,  e  o  povo  estava  revoltado.
(Ininteligível)  a  gente  tenta  até  apaziguar  na
situação, mas se a gente tenta apaziguar sobra até
para gente, a gente vai contra os princípios da
nossa carcerária.
(Testemunha Edgar Cardenas Bogado – fls. 474-475).

Ainda,  Edson  da  Silva  Ganda,  que  foi
réu, mas impronunciado após sentença (fls. 504-508),
em juízo, alegou não conhecer o acusado Elias:

JUIZ:  O  senhor  participou  da  agressão  contra  a
pessoa (ininteligível)?
RÉU: Não, senhor. Em momento nenhum.
JUIZ: O Gonçalo participou?
RÉU: Não. Não conheço, nem conheço.
JUIZ: E o Elias?
RÉU: Também nem conheço esse rapaz.
JUIZ: Quantas pessoas tinham na sua cela?
[...]
JUIZ: Por que, que seu nome está aqui?
RÉU: Porque nós não quisemos cobrar, por isso não
quisemos  cobrar,  por  isso  colocou  nós.  Você
entendeu? Eu era mais velho o outro rapaz, um outro
chegado que era mais velho também, que não conheço
por nome.
JUIZ: Gonçalo e Elias?
RÉU: Por nome eu não sei senhor.
JUIZ: Apelidos?
RÉU: O apelido dele era paçoca, o apelido dele.
JUIZ: E o outro?
RÉU: Não, o outro eu não recordo apelido.
JUIZ: E o senhor, o seu apelido?
RÉU: Era Peca.
(Interrogatório  Edson da Silva Ganda - fls. 476-
479)

Insta  dizer  que,  com  a  alteração  do
Código de Processo Penal, trazida pela Lei 11.690/08
(art.  155),  tornou-se  inadmissível  decisão
fundamentada  nas  provas  produzidas  durante  a  fase
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inquisitorial,  se  estas  não  forem  comprovadas  em
juízo, sob o crivo do contraditório. In verbis:

Art. 115. O Juiz formará sua convicção pela livre
apreciação  da  prova  produzida  em  contraditório
judicial  não  podendo  fundamentar  sua  decisão
exclusivamente nos elementos informativos colhidos
na investigação, ressalvadas as provas cautelares,
não repetíveis e antecipadas.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:

HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL  PENAL.  CRIME  DE  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.  ABSOLVIÇÃO  EM  PRIMEIRO  GRAU.
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO, AMPARADO EM PROVAS PRODUZIDAS
EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL.
IMPOSSIBILIDADE.  VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES.
1.  O  inquérito  policial  é  procedimento  meramente
informativo,  que  não  se  submete  ao  crivo  do
contraditório e no qual não se garante ao indiciado
o  exercício  da  ampla  defesa,  afigurando-se,
portanto,  nulo  o  decreto  condenatório  que  não
produz,  ao  longo  da  instrução  criminal,  qualquer
outra  prova hábil  para  fundamentá-lo.  Precedentes
desta Corte.
2. O Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo
ministerial para condenar os Pacientes, amparou-se
no auto de prisão em flagrante, auto de apreensão,
depoimento da vítima colhido na fase inquisitorial,
bem  como  na  confissão  extrajudicial  de  um  dos
acusados, que não restou ratificada em juízo. Não
houve, assim, qualquer prova desfavorável produzida
na fase  judicial, evidenciado, com isso, flagrante
constrangimento ilegal na condenação imposta.
3. Ordem concedida para, cassando o acórdão atacado,
restabelecer  a  sentença  de  primeiro  grau  que
absolveu os ora Pacientes. (HC 112577/ MG – Habeas
Corpus 2008/0170792-0 – Relatora – Ministra Laurita
Vaz).

Desta forma, pela análise das provas,
restam  insuficientes  os  indícios  de  autoria  em
desfavor dos acusados Gonçalo Marques de Sena Junior e
Edson  da  Silva  Ganda,  impondo-se  a  impronúncia  dos
acusados, consoante o disposto no artigo 414,  caput,
do Código de Processo Penal:

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do
fato ou da existência de indícios suficientes de
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autoria  ou  de  participação,  o  juiz,
fundamentadamente, impronunciará o acusado.

O  mestre  Guilherme  de  Souza  Nucci,
assim nos ensina:

Indícios insuficiente de autoria: como já expusemos
em nota anterior, é imperiosa a verificação acerca
da autoria ou participação. Logicamente, cuida-se
de um juízo de mera admissibilidade da imputação,
não se demanda certeza, mas elementos suficientes
para gerar dúvida razoável no espírito do julgador.
Porém, ausente essa suficiência, o melhor caminha é
a  impronúncia,  vedando-se  a  remessa  do  caso  à
apreciação do Tribunal do Júri. 2

Sobre  o  tema,  também,  convém
transcrever a precisa lição de Fauzi Hassan Choukr,
verbis:

“Assim,  afirmar-se  que  ‘A  lei,  quando  fala  em
indícios de autoria, não os confunde com a mera
conjectura, porque indícios são sensíveis, reais,
ao passo que a conjectura, muitas vezes, funda-se
em criação da imaginação ou de possíveis antipatias
não provadas. O indício, bem ao contrário, deve ser
necessariamente provado” (Relator: Nelson Fonseca –
Recurso em Sentido Estrito nº 134.527-3 – São Paulo
– 17.03.94-TJSP). 

Em outros termos, quando a lei processual fala em
indícios de autoria (artigo 408, caput, do Código
de  Processo  Penal),  não  se  contenta  com  mera
suspeita ou possibilidade de ser o réu o autor do
delito. Entenda-se como juízo de probabilidade de
ser o autor do crime (Recurso em Sentido Estrito nº
182.798-3  –  São  Paulo  –  5ª  Câmara  Criminal  de
Férias – Relator: Celso Limongi – 06.09.95 –v.u. –
TJSP). Disso se concluiu que “Tanto a pronúncia
como a absolvição sumária reclamam a prova, nos
autos, da materialidade da infração e (ao menos
indiciária)  da  autoria,  provas  essas  que,  se
faltarem,  serão  motivo  da  impronúncia  (TJSP  –
Recurso em Sentido Estrito nº 179.173-3 – Cubatão –
1ª Câmara Criminal de Férias – Relator: Oliveira
Passos – 31.07.95 – v.u.)’.” 3

Ainda  nesse  sentido,  interessante
ressaltar o entendimento de nossos Tribunais:

2  Nucci,  Guilherme  de  Souza,  Código  de  Processo  Penal  Comentado/  Guilherme  de  Souza  Nucci,
8ªedição rev., atual. E ampl. 2.ª tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.
3 Autor citado, in “Júri – Reformas, Continuísmos e Perspectivas Práticas”, Editora Lumen Juris, Rio de 
Janeiro, 2009, p. 108. 
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Inexistência  de  prova  de  participação  no  fato
delituoso  imputado  –  Quando  ocorre  a  falta  de
indícios  suficientes  de  autoria  deve  ser
impronunciado o réu, e não absolvido sumariamente.
(TJSP:  SER  128.298-3,  Rel.  Gentil  Leite,
7.10.1993).

DO PEDIDO

Por  todo  o  exposto,  o  MINISTÉRIO
PÚBLICO  ESTADUAL requer  a  IMPRONÚNCIA do  réu  Elias
Xavier de Souza, diante da insuficiência de indícios
de autoria em desfavor do mesmo, com fulcro no artigo
414 do Código de Processo Penal.

Local e data

     
                            

              Promotora de Justiça
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Autos n. 
Réu: Adair do Prado Ribeiro
ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

MM. JUIZ:

O Ministério Público Estadual, no uso
de  uma  de  suas  atribuições,  por  seu  Promotor  de
Justiça in fine assinado, vem perante Vossa Excelência
apresentar  ALEGAÇÕES  FINAIS,  nos  termos  a  seguir
expostos: 

Consta da denúncia, que no dia 15 de
agosto de 2009, por volta de 20h40min, na Rua 80, n.
22, bairro Vila Nova Campo Grande, nesta Capital, o
acusado  Adair  do  Prado  Ribeiro  efetuou  disparos  de
arma  de  fogo  contra  a  vítima  Ednéia  de  Rezende,
causando-lhe  ferimentos  que  não  foram  a  causa
eficiente de sua morte, por circunstâncias alheias a
vontade do acusado.

No dia dos fatos, a vítima estava no
quarto de sua residência junto com seu marido Clebson
Souza  Lima,  enquanto  sua  filha  Liliane  Natasha  da
Silva  Rezende  estava  na  sala  assistindo  televisão,
quando  em  dado  momento  o  acusado  desceu  de  uma
motocicleta e foi em direção à residência da vítima.

Assim,  quando  se  aproximou  da
residência, o acusado foi visto por Liliane, sendo que
ao vê-la  apontou uma  arma de  fogo contra  esta. Em
seguida,  o  acusado  foi  até  à  janela  do  quarto  da
vítima e a quebrou. Após, colocou sua mão para dentro
da janela e efetuou disparo de arma de fogo contra a
vítima.

Após  o  disparo,  o  acusado  fugiu  do
local do delito.  

É a síntese dos fatos.
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A  inicial  acusatória  capitulou  a
conduta do réu  Adair do Prado Ribeiro como sendo a
constante no artigo 121, §2º, I (motivo torpe), IV
(recurso que dificultou a defesa da vítima), c.c. art.
14, II, ambos do Código Penal Brasileiro.

A denúncia foi recebida pelo juízo após
regular exame de admissibilidade às fls. 44-49, e o
acusado apresentou Resposta à Acusação às fls. 86-89.

Em  sede  de  alegações  finais,  o
Ministério  Público  pugnou  pela  desclassificação
do  delito  pelo  qual  o  réu  foi  denunciado  para
crime  não  doloso  contra  a  vida  (fls.  295-298).
Por  outro  lado,  a  defesa  requereu  a
desconstituição  de  ato  ilícito  imputado  ao
acusado nos autos (fls. 301-303).

Assim,  a  r.  decisão  de  fls.  305-
307,  desclassificou  a  conduta  praticada  pelo
acusado  Adair  do  Prado  Ribeiro para  outra  não
dolosa  contra  a  vida,  por  entender  que  não  há
provas  nos  autos  da  existência  de  “animus
necandi”.

Após,  culminou-se  na  vinda  dos
autos  novamente  ao  Ministério  Público  para
Alegações Finais. 

É o breve relato. Passa-se ao mérito.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Verificou-se  no  caso  “sub  judice”, a
ausência  do  “animus  necandi”  do  acusado ao  efetuar
disparo de arma de fogo contra a vítima, razão pela
qual,  foi  desclassificado  o  delito  de  tentativa  de
homicídio  para  outro  não  doloso  contra  a  vida,
conforme decisão de fls. 305-307.

Diante  de  todo  o  conjunto  probatório
constante nos autos, verifica-se que o réu não tinha a
intenção de matar a vítima, pois se assim tivesse,
teria entrado na residência e efetuado mais disparos
de arma de fogo contra a vítima, conforme depoimento
da testemunha ouvida em juízo:

“(...) MP: Quantos disparos ele efetuou?
DEPOENTE: Oh, ele deu um tiro só. Só um tiro.” 
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(Testemunha Clebson Souza Lima – fls. 242-246).

DA MATERIALIDADE

A  materialidade  do  crime  está
comprovada nos autos pelo Laudo de Exame de Corpo de
Delito – Lesão Corporal da vítima Ednéia de Rezende
(fls. 19-20), o qual concluiu que esta sofreu lesão
corporal leve, cujas características são compatíveis
de terem sido produzidas conforme época relatada no
histórico, por ação contundente, bem como, pelo Laudo
Pericial de Exame em Projétil de Arma de Fogo (fls.
21-24).

A respeito da materialidade do crime,
interessante  trazer  aos  ensinamentos  de  Edilson
Mougenot  Bonfim1: “A  materialidade,  nos  crimes  que
deixam vestígios, é provada por intermédio do exame de
corpo de delito”.

DA AUTORIA

A autoria do delito é inconteste, pois
conquanto o réu tenha negado a autoria do delito (fls.
283-294), a vítima e a testemunha Clebson Souza Lima
foram ouvidas em juízo, onde apontaram o acusado como
sendo o autor do crime, senão vejamos:

“(...) DEPOENTE: Ah, teve uma vez que foi acusado,
(ininteligível) acusou eu e os meninos, que a gente
tinha roubado a casa dele, mas nós não sabíamos
onde  ele  morava.  Aí  ele  chegou,  bateu,  brigou,
entrou em cada, deu umas porradas em mim, isso sem
saber o quê que era, fui acusado de uma coisa que
não  devia,  eu  trabalhava  de  garçom,  fica  no
(ininteligível) de lá, aí de noite, chegou e meteu
tiro.
MP: E deu tiro?
DEPOENTE: Chegou à noite, e meteu o tiro ali pela
janela, à noite.
MP: Em você?
DEPOENTE: Acertou na minha esposa né, aí eu comecei
a dormir com a menininha embaixo... (grifo nosso)
(Testemunha Clebson Souza Lima – fls. 242-246).

“(...) MP: Quantos disparos ele efetuou?

1 Código de Processo Penal anotado, 2ª ed., Saraiva, SP, 2009, p. 342.
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DEPOENTE: Ah, eu acho que foi quatro tiros né, que
a menina falou.
(...) MP: A senhora correu risco de morrer?
DEPOENTE: Não, ele falou que eu corria risco de
ficar paralítica né, na cadeira de rodas, porque
ficou  faltando  um  tiquinho  para  pegar  na...”
(grifo nosso)
(Vítima Edneia de Rezende - fls. 247-251).

Assim,  vislumbra-se  no  feito  que,  a
prática delituosa do réu narrada nos autos resultou em
ofensa à integridade física de natureza leve na vítima
Edneia de Rezende.

DO PEDIDO

Ante ao exposto, o  MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL requer a CONDENAÇÃO do acusado Adair do Prado
Ribeiro  nas  penas  do  artigo  129,    caput  ,  do  Código
Penal Brasileiro.

Insta  salientar  que  de  acordo  com  a
Resolução n. 221, de 1º de setembro de 1994, art. 2º,
4,  alínea  “h”,  em  sendo  o  caso  de  haver
desclassificação na pronúncia, a Vara do Tribunal do
Júri é competente para julgar o crime.

Local e data.

   

Promotor de Justiça
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Autos n. 
Réu: Jonathan da Silva Lima
ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

MM. Juiz:

O Ministério Público Estadual, no uso
de  uma  de  suas  atribuições,  por  sua  Promotora  de
Justiça in fine assinada, vem perante Vossa Excelência
apresentar  ALEGAÇÕES  FINAIS,  nos  termos  a  seguir
expostos: 

Segundo consta da denúncia, no dia
08  de  julho  de  2007,  no  Salão  de  Festas  da
Igreja Católica Bom Pastor, bairro Santa Emília,
nesta capital, o acusado Jonathan da Silva Lima
efetuou disparo de arma de fogo que por erro de
execução  atingiram  a  vítima  Sidimar  José  da
Silva, causando-lhe ferimentos que só não foram
a  causa  eficiente  de  sua  morte  por
circunstâncias  alheias  a  vontade  do  réu,
conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito Exame
de Lesão Corporal fls. 129-132.

Ademais,  na  mesma  ocasião,  o  réu
Jonathan da Silva Lima portava uma arma de fogo
de uso permitido, em desacordo com determinação
legal.

Infere-se  dos  autos,  que  na  data
dos fatos, o réu e a vítima estavam em uma festa
julhina, sendo que o réu estava em companhia de
sua  namorada  Janaína,  seu  cunhado  Rafael  e  seu
primo Jefferson, bem como, a vítima estavam com
"Serjão".

Durante  a  festa  iniciou-se  uma
confusão  generalizada,  momento  em  que  "Serjão"
empurrou  uma  pessoa  que  acabou  esbarrando  na
mesa da namorada do réu. Diante disso, houve uma
discussão entre o réu, Rafael e Serjão.

Após  o  referido  desentendimento,  o
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réu  saiu  da  festa  na  companhia  de  Rafael  e
Jefferson, tendo o acusado deixado Jefferson em
casa,  e  pego  uma  arma  de  fogo  em  sua  própria
residência, retonando à festa.

Assim,  quando  chegou  ao  local,  o
réu  imediatamente  começou  a  efetuar  disparos
contra Serjão, porém, acabou acertando a vítima
Sidimar.

Após  a  prática  delitiva  o  acusado
fugiu do local, levando consigo a arma de fogo.
A vítima recebeu atendimento imediato e eficaz o
que evitou que viesse a óbito.

É  o  breve  relato.  Passa-se  ao
mérito.

1. DO DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE

1.1 Da materialidade

A  materialidade  do  crime  está
comprovada nos autos pelo Laudo de Exame de Corpo de
Delito – Exame de Lesão Corporal da vítima Sidimar
José da Silva (fls. 129-132), o qual que “o examinado
apresenta lesão corporal Grave, cujas características
são  compatíveis  de  terem  sido  produzidas  em
08/07/2007, por ação perfurocontundente”.

A respeito da materialidade do crime,
interessante  trazer  os  ensinamentos  de  Edilson
MMougenot  Bonfim “A  materialidade,  nos  crimes  que
deixam vestígios, é provada por intermédio do exame de
corpo de delito”1. 

1.2 Da autoria

Durante  a  instrução  criminal  restou
comprovada a autoria do crime com relação ao acusado
Jonathan  da  Silva  Lima,  pois  o  próprio  acusado
confessou a autoria delitiva em fase inquisitorial, às
fls. 99-100:

”(...) sendo  que  quando  o  aguardava  o  retorno
deles, foi avistado pela pessoa de SERJÃO e vulgo
“CALANGO”, sendo que os mesmo em razão da confusão
anterior, vieram na direção do declarante em um

1 Código de Processo Penal anotado, 2ª ed., Saraiva, SP, 2009, p. 342.
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motocicleta Honda Titan de cor preta, sendo que
então o declarante sacou o revolver que portava e
efetuou o disparo para o alto e outro na direção de
tais pessoas, não sabendo dizer se atingiu alguém.”

Em  sede  de  juízo  (fl.  336),  o  réu
confessou que efetuou o disparo de arma de fogo contra
a vítima  Sidimar José da Silva na data dos fatos,
ofendendo-lhe a integridade física.

 
Corroborando com a confissão do acusado

foram  os  depoimentos  prestados  pelas  seguintes
testemunhas ouvidas em juízo:

MP: Quem estava pilotando a moto?
DEPOENTE: O Jonathan.
MP: E quem que atirou?
DEPOENTE: Ele.
MP: E ele atirou em quem?
DEPOENTE: Atirou para cima dos rapazes, aí acertou
o Cidimar.
MP: Quem que é o Calango?
DEPOENTE: É ele.
MP: É o Cidimar?
DEPOENTE: Uhum. É conhecido como Calango lá.
(Testemunha  Rafael  Consalter  de  Jesus  fls.  252-
254)

MP: Sabe se ele mirou em alguém específico? Se foi
no Cidimar, se foi no Serjão, se foi...
DEPOENTE: Ele mirou, agora em quem eu não sei.
MP: Lembra quantos disparos foram?
DEPOENTE: Não lembro, Acho que uns (ininteligível),
não lembro.
MP: Chegou a ver alguém ser atingido?
DEPOENTE: Não, eu não cheguei a ver.
(Testemunha Janaina Consalter de Jesus fls. 255-
256).

JUÍZA: O senhor (ininteligível) primo retornou lá e
efetuou tiro contra esse Serjão?
DEPOENTE: Então, depois que eu já estava em casa em
falaram, ligaram para a minha avó e falaram comigo.
JUÍZA: Que o Jonathas tinha atirado contra esse
Serjão?
DEPOENTE: Isso.
(Testemunha Jefferson Lima de Oliveira fls. 292-
293).

Vislumbra-se, portanto, existir provas 
suficientes para comprovar a autoria do crime em 
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comento, deve o autor responder por seu ato.

Destarte, diante das provas acima 
elencadas, verifica-se que a autoria do crime em 
apuração é certa e precisa na pessoa de Jonathan da 
Silva Lima, tornando a condenação deste inarredável.

No que tange à dosimetria da pena, deve
ser fixada acima do mínimo legal. Com efeito, as 
consequências do crime são graves, já que a vítima não
pôde trabalhar por dois meses em razão das lesões 
corporais graves. 

Além do que, não se pode ignorar as 
circunstâncias do crime, pois o acusado atirou contra 
a vítima virtual Serjão em meio a uma multidão, 
podendo atingir várias pessoas, o que de fato 
aconteceu, pois ofendeu a integridade física da vítima
Sidimar por erro de execução.

2. DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO PERMITIDO

Restou  constatado  nos  autos,
notadamente na confissão do acusado Jonathan da Silva
Lima,  tanto  na  fase  inquisitorial  como  em  sede
judicial  (fls.  99-100,  102-104  e  336  -  Sistema  de
Áudio e Vídeo vinculados aos autos, respectivamente)
que, na data dos fatos, este portava uma arma de fogo,
sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Outrossim,  o  acusado  confirmou  que
teria adquirido pela quantia de R$300,00 (trezentos
reais) de um indivíduo desconhecido a referida arma de
fogo de uso permitido, a qual segundo ele se tratava
de um revólver de calibre .32:

(...)  sendo que o declarante na época possuía um
revolver, calibre .32, marca Taurus, de cano curto,
de cor escura, que então passou em sua e de posse
de  arma  retornou  ao  local  (...)  sendo  que  com
relação a origem da arma, comprou a mesma no bairro
São Conrado, de uma pessoa desconhecida, pelo valor
de  R$300,00  reais,  que  a  usava  para  prestar
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serviços de segurança, sendo que alguns meses após
tais fatos, indivíduos entraram em sua residência,
e furtaram a arma de fogo acima mencionada, sendo
que  não  registrou  a  ocorrência  acerca  de  arma,
pois, nunca possuiu porte nem registro da mesma.
(Réu Jonathan da Silva Lima, fase inquisitorial,
fls. 99-100).

Corroborando  com  a  confissão  do
acusado,  é  o  depoimento  da  testemunha  Rafael,  em
juízo, que no momento da ocorrência dos fatos estava
na companhia da réu:

DEPOENTE: O Jonathan.
MP: E quem que atirou?
DEPOENTE: Ele.
MP: E ele atirou em quem?
DEPOENTE: Atirou para cima dos rapazes, aí acertou
o Cidimar.
(Testemunha Rafael Consalter de Jesus – fls. 252-
254).

Como  se  vê,  não  resta  dúvidas
quanto a autoria do delito de porte de arma de
fogo de uso permitido previsto no artigo 14 do
Estatuto do Desarmamento.

Entretanto,  impende  destacar  que
conquanto  não  tenha  sido  possível  realizar  a
apreensão da arma de fogo, bem como, submetê-la
a exames periciais, já que o acusado alega que
teve  a  arma  subtraída,  a  jurisprudência
majoritária  do  Tribunal  de  Justiça  de  Mato
Grosso  do  Sul  e,  do  Superior  Tribunal  de
Justiça, firmaram seu entendimento no sentido de
que o crime de porte ilegal de arma de fogo de
uso  permitido  é  delito  de  mera  conduta  ou  de
perigo  abstrato,  cujo  objeto  imediato  é  a
segurança coletiva.

Dessa  forma,  a  inexistência  de  laudo
pericial atestando a aptidão da arma de fogo mostra-se
irrelevante, pois o delito do art. 14 da Lei 10.826/03
configura-se com o simples enquadramento do agente em
um dos verbos descritos no tipo penal repressor, senão
vejamos:

STJ:  “PORTE  DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO  PERMITIDO.
POTENCIALIDADE  LESIVA  DO  ARMAMENTO  APREENDIDO.
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INAPTIDÃO DO
REVÓLVER.  IRRELEVÂNCIA  DESNECESSIDADE  DO  EXAME.
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CRIME  DE  MERA  CONDUTA.  COAÇÃO  ILEGAL  NÃO
EVIDENCIADA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO MANTIDO.
1. O simples fato de portar arma de fogo de uso
permitido  viola  o  previsto  no  art.  14  da  Lei
10.826/03, por se tratar de delito de mera conduta
ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a
segurança coletiva.
2. A inexistência de laudo pericial atestando a
inaptidão  do  revólver  apreendido  mostra-se
irrelevante,  pois  o  delito  do  art.  14  da  Lei
10.826/03 configura-se com o simples enquadramento
do agente em um dos verbos descritos no tipo penal
repressor.
3. Ordem denegada.” 2

STJ:  “HABEAS  CORPUS.  PENAL.  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES  E  PORTE  ILEGAL  DE  MUNIÇÃO  DE  USO
RESTRITO.  INOBSERVÂNCIA  DO  ART.  31  DA  LEI  N.º
10.409/02. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A
QUO.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  MATERIALIDADE.
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL SOBRE A POTENCIALIDADE
LESIVA  DAS  MUNIÇÕES.  IRRELEVÂNCIA.  APLICAÇÃO  DA
PENA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  DEVIDAMENTE
VALORADAS. ILEGALIDADE  NÃO DEMONSTRADA.  ART. 18,
INCISO III, DA LEI N.º 6.368/76. ABOLITIO CRIMINIS.
MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM OUTRO WRIT.
1. A tese relativa à nulidade decorrente da suposta
inobservância do art. 31, parágrafo único, da Lei
n.º 10.409/02, não foi objeto de apreciação pelo
Tribunal  a  “quo”,  razão  pela  qual  não  pode  ser
examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
pena de incorrer em vedada supressão de instância.
2. O crime previsto no art. 16, caput, da Lei n.º
10.826/2003 é um tipo penal alternativo - prevê
quatorze condutas diferentes – e classifica-se como
de mera conduta e de perigo abstrato.
3. O legislador ao criminalizar o porte clandestino
de armas e munições preocupou-se, essencialmente,
com o risco que a posse ou o porte de armas de fogo
ou  de  munições,  à  deriva  do  controle  estatal,
representa para bens jurídicos fundamentais, tais
como a vida, o patrimônio, a integridade física,
entre outros. Assim, antecipando a tutela penal,
pune  essas  condutas  antes  mesmo  que  representem
qualquer lesão ou perigo concreto.
4.  A  configuração  do  delito  de  porte  ilegal  de
munição de uso restrito prescinde da realização de
exame pericial para aferir a potencialidade lesiva
da  munição,  mormente  quando  evidenciada  a
existência do crime por outros elementos de prova,

2 
HC 107112 / MG, HABEAS CORPUS 2008/0113018-0 Relator(a): Ministro JORGE MUSSI 

(1138) , Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 02/03/2010, Data da 
Publicação/Fonte: DJe 26/04/2010 
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na medida em que se trata de crime de mera conduta,
que  não  exige,  assim,  a  ocorrência  de  nenhum
resultado naturalístico para a sua consumação. 3”

STJ: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL
DE  ARMA.  MEDIDA  SÓCIO-EDUCATIVA.  MATERIALIDADE.
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL SOBRE A EFICIÊNCIA DA
ARMA  DE  FOGO.  IRRELEVÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
EXAME APROFUNDADO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE
DILAÇÃO  PROBATÓRIA  EM  SEDE  DE  HABEAS  CORPUS.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO-CONFIGURADO.  ORDEM
DENEGADA.
1.  A ausência de laudo pericial da arma, apto a
atestar a sua eficiência lesiva, não prejudica a
verificação  da  materialidade  delitiva,  conquanto
resulte  do  acervo  probatório  a  sua  efetiva
apreensão em poder do menor.” 4

Salienta-se,  que  a  potencialidade
lesiva das armas de fogo ou das munições, seja
qual  foi  o  delito  do  Estatuto  do  Desarmamento
[artigos  12,  14  ou  16],  não  é  circunstância
relevante para caracterizar os delitos de posse
ou porte de arma de fogo ou munição.

Isto porque, os delitos de porte ou
posse  ilegal  de  arma  de  fogo  são  considerados
crimes  de  perigo  abstrato  e  de  mera  conduta,
como  já  dito,  não  se  exigindo,  assim,  o
resultado lesivo para caracterização.

Nesse  viés,  verifica-se  nos  autos
em  epígrafe  perfeitamente  comprovada  a
materialidade do delito previsto no artigo 14 da
Lei  10.826/03,  não  somente  pelo  Boletim  de
Ocorrência  de  fls.  08-09,  mas  também  pelas
provas orais coligidas.

Nesse  sentido  entende  o  nosso
tribunal:

TJMS: “E M E N T A           –   APELAÇÃO CRIMINAL
–  PORTE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO-  PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL
COMPROVANDO  A  POTENCIALIDADE  LESIVA  DA  ARMA  –

3 
HC 58594 / RJ, HABEAS CORPUS, 2006/0096396-9, Relator(a): Ministra LAURITA VAZ 

(1120), Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 11/12/2007, Data da 
Publicação/Fonte DJ 11/02/2008, p. 144
4 

HC 41332 / RJ, HABEAS CORPUS 2005/0013750-0 Relator(a): Ministro ARNALDO 
ESTEVES LIMA (1128) , Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 07/03/2006, 
Data da Publicação/Fonte: DJ 01/08/2006 p. 465
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PRESCINDIBILIDADE  –  CRIME  DE  PERIGO  ABSTRATO  –
CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU – CRIME CONFIGURADO –
ATENUANTE DA MENORIDADE – RECONHECIDA NA SENTENÇA –
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - IMPROVIDO.

Não há falar em absolvição se o conjunto probatório
deixa evidente que o agente portava um revólver,
municiado,  sem  registro  ou  documento,  enquanto
pilotava  a  motocicleta  na  rodovia,  pois  para  o
embasamento condenatório, mostra-se prescindível o
laudo  pericial  que  comprove  a  potencialidade  da
arma apreendida (apesar de ter sido juntado nos
autos  posteriormente),  ainda  mais  quando  o  réu
confessa judicialmente que a adquiriu para defesa
pessoal.” 5

TJMS: “E M E N T A           –   APELAÇÃO CRIMINAL
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
ABSOLVIÇÃO  –  ALEGAÇÃO  ISOLADA  –  DEPOIMENTOS
COERENTES  DOS  POLICIAIS  MILITARES  –  AUSÊNCIA  DO
LAUDO PERICIAL A FIM DE CONSTATAR SE O ARTEFATO
ESTÁ  APTO  OU  NÃO  A  REALIZAR  DISPAROS  –  MEDIDA
PRESCINDÍVEL  –  CRIME  DE  MERA  CONDUTA  –  REDUÇÃO
PENA-BASE  NO  MÍNIMO  LEGAL  –  PRESENÇA  DE
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – CERTIDÃO
DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – APENAS UMA DECISÃO COM
TRÂNSITO  EM  JULGADO  –  APTA  A  CONFIGURAR  MAUS
ANTECEDENTES – AFASTA-SE A REINCIDÊNCIA – ALTERAÇÃO
DO REGIME – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS –
NÃO  PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS  –  PARCIAL
PROVIMENTO.

Não  há  que  se  falar  em  absolvição  com  base  na
negativa de autoria isolada nos autos, quando os
demais elementos de prova dão suporte à condenação
do agente. 

A  realização  do  laudo  pericial,  a  fim  de  se
constatar  se  o  artefato  está  apto,  ou  não,  a
realizar disparos, é prescindível, porquanto não é
necessário demonstrar a ocorrência do efetivo risco
à incolumidade pública, pois o delito de porte de
arma de fogo é crime de mera conduta, não sendo
necessário comprovar o resultado naturalístico.” 6

TJMS: “E M E N T A           –   APELAÇÃO CRIMINAL
–  PORTE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  –  SENTENÇA
CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE

5 Apelação Criminal - Reclusão - N. 2011.017431-6/0000-00 - Campo Grande. Relatora: Exmª Srª Desª 
Marilza Lúcia Fortes.

6 Apelação Criminal - Reclusão - N. 2010.035355-5/0000-00 - Rio Brilhante. Relator: Exmo. Sr. Des. 
Claudionor Miguel Abss Duarte.
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CONDUTA  ATÍPICA  –  AUSÊNCIA  DO  LAUDO  PERICIAL
COMPROVANDO  A  POTENCIALIDADE  LESIVA  DA  ARMA  –
PRESCINDIBILIDADE  –  CRIME  DE  PERIGO  ABSTRATO  –
CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA –
PENA DE MULTA – REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo  o  crime  previsto  no  art.  14  da  Lei  n.
10.826/03 de perigo abstrato, é típica a conduta
consistente  em  portar  armar  de  fogo,  sem
autorização e em desacordo com determinação legal
ou  regulamentar,  sendo  prescindível  o  laudo
pericial  que  comprove  sua  potencialidade,  ainda
mais quando o réu confessa tê-la adquirido para
defesa pessoal em razão de problemas que tinha na
cidade vizinha, fato que indica que a arma estava
em perfeitas condições de uso.” 7

Sendo  assim,  restou  comprovada  a
prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de
uso  permitido  por  meio  da  confissão  do  próprio
acusado, corroborado com as demais provas dos autos. 

DO PEDIDO

Ante ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL requer a  CONDENAÇÃO  do acusado  Jonathan da
Silva Lima nas penas do artigo 129, §1°, I e II, do
Código  Penal  Brasileiro  e  do  artigo  14  da  Lei
10.826/2003.

Insta  salientar  que  de  acordo  com  a
Resolução n. 221, de 1º de setembro de 1994, art. 2º,
4,  alínea  “h”,  em  sendo  o  caso  de  haver
desclassificação na pronúncia, a Vara do Tribunal do
Júri é competente para julgar o crime.

Local e data.

Promotora de Justiça

7 Apelação Criminal - Reclusão - N. 2011.006814-7/0000-00 - Fátima do Sul. Relator: Exmo. Sr. Des. 
Romero Osme Dias Lopes.
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Autos n. 
Réu: Patrick Francisco Cabreiro
Alegações Finais do Ministério Público

MM. JUIZ:

O Ministério Público Estadual, no uso
de  uma  de  suas  atribuições,  por  seu  Promotor  de
Justiça  in  fine assinada,  vem  perante  Vossa
Excelência, apresentar ALEGAÇÕES FINAIS, nos termos a
seguir expostos: 

Segundo  restou  apurado,  no  dia  03  de
agosto de 2010, na Rua Albert Sabin, nº 974, bairro
Taveirópolis, nesta capital, o réu Patrick Francisco
Cabrera  Gonçalves  efetuou  disparo  de  arma  de  fogo,
contra  a  vítima  Luiz  Eduardo  Batista  de  Rezende,
causando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de
sua morte.

Depreende-se dos autos que, na data dos
fatos, a guarnição militar composta pelo acusado, Sd
Thiago  de  Souza  Martins,  Sd  PM  Marcelo  Spíndola
Martins  e  Sd  PM  Alexandre  Dias  de  Oliveira  foi
acionada  para  atender  uma  ocorrência  do  delito  de
roubo, com emprego de arma de fogo.

Quando a guarnição chegou ao local, os
policiais militares visualizaram uma motocicleta com
dois indivíduos próximo à ela, momento em que estes,
ao  avistarem  os  policiais,  empreenderam  fuga  pelos
fundos da residência.

Desta feita, o Sd PM Oliveira, logo no
início das buscas, visualizou um indivíduo nos fundos
de um posto de gasolina, posteriormente identificado
como  Luiz  Eduardo  Batista  de  Rezende,  ora  vítima,
dando voz de prisão a ele.

Nesse instante, a vítima sacou uma arma
de fogo, momento em que o Sd PM Oliveira efetuou um

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877
1



disparo de arma de fogo contra as nádegas da vítima,
tentando neutralizar a ação dela.

No entanto, mesmo assim a vítima ainda
tentou  fugir  do  local,  oportunidade  em  que  foi
abordada pelo acusado, o qual também deu voz de prisão
à vítima. Contudo, depreende-se que a vítima continuou
com a arma em punho, momento em que o réu mirou a arma
de fogo para a cabeça da vítima e atirou, acertando-a.

Em  seguida,  a  guarnição  prestou
primeiros  socorros  à  vítima  e  a  encaminhou  para  o
Pronto Socorro da Santa Casa, no entanto, esta não
resistiu aos ferimentos e morreu.

É a síntese dos fatos.

A  inicial  acusatória  capitulou  a
conduta  do  réu  Patrick  Francisco  Cabrera  Gonçalves
como sendo a constante no artigo 121, caput, do Código
Penal Brasileiro.

A denúncia foi recebida pelo juízo após
regular exame de admissibilidade à f. 236, e o acusado
Patrick  Francisco  Cabrera  Gonçalves  apresentou
Resposta à Acusação às fls. 246-247.

Em sede de instrução, foram ouvidas
as  testemunhas  às  fls.  320-321,  322-323,  324,
325-326, 327-335, 354-356 e 378-379, bem como, o
acusado foi interrogado às fls. 380-382.

Após,  culminou-se  na  vinda  dos
autos  ao  Ministério  Público  para  Alegações
Finais. 

É o breve relato. Passa-se ao mérito.

DA MATERIALIDADE

A  materialidade  está  comprovada  pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito – Exame necroscópico
fls. 172-173, atestando que a “causa mortis” da vítima
Luiz  Eduardo  Batista  de  Rezende  foi  traumatismo
raquimedular por ação perfurocontundente.

A respeito da materialidade do crime,
interessante  trazer  aos  ensinamentos  de  Edilson
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Mougenot  Bonfim1: “A  materialidade,  nos  crimes  que
deixam vestígios, é provada por intermédio do exame de
corpo de delito”.

DO COTEJO DAS PROVAS

O  acusado  Patrick  Francisco  Cabrera
Gonçalves  foi  denunciado  como  incurso  no  art.  121,
caput, do Código Penal Brasileiro, com implicações da
Lei 8.072/90.

Depreende-se  que  não  resta  outra
alternativa  ao  Ministério  Público  Estadual,  senão
requerer  a  absolvição  pelo  delito  em  tese,  pois
restando demonstrado nos autos que o ora acusado agiu
em legítima defesa, a atitude do mesmo configura em
excludente de ilicitude.

Nos  moldes  da  legislação  em  vigor,
quatro são as causas legais de exclusão da ilicitude,
vejamos:

1) Estado de necessidade;
2) Legítima defesa
3) Estrito cumprimento do dever legal
4) Exercício regular de direito.

Leciona  Fernando  CAPEZ,  sobre  a
legítima defesa:

“Legítima defesa é a causa de exclusão da ilicitude
que consiste em repelir injusta agressão, atual ou
iminente,  a  direito  próprio  ou  alheio,  usando
moderadamente dos meios necessários.”2

Ainda,  corroborando  o  depoimento  das
testemunhas em juízo:

“(...)DEPOENTE: (...) E nesse momento em que eu
afastava  e  tentava  chamar  Cabo  Patrick,  outra
guarnição e apoio, foi o momento que ele levantou,
ele  estava  com  um  casaco,  e  sacou  de  uma  arma
(ininteligível)  menção  de  atirar  em  mim.  Eu  me
afastei,  alvejei  ele,  dei  o  primeiro  disparo  e
corri para me abrigar em uma parede lateral que
estava ali. (...)

1 Código de Processo Penal anotado, 2ª ed., Saraiva, SP, 2009, p. 342.
2 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Parte Geral. São Paulo: Saraiva. 2010, p. 305
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DEPOENTE: Sim. Quando eu disparei, ele não caiu ao
solo. Como o tiro pegou...
MP: Não, na hora do, com o Cabo Patrick, como é que
foi? O senhor chegou a ver ele fazendo...
DEPOENTE: Sim, eu atirei e ele continuou. Ele não
só não conseguiu efetuar esse disparo contra mim,
posteriormente nós verificamos que essa arma dele,
ela teve uma falha, ela deu uma dupla alimentação,
deu uma pane, como a gente chama.
MP: Ah, deu uma pane e por isso... (...)
MP: E quantos tiros o Cabo Patrick deu nele?
DEPOENTE: Apenas 01.
MP: Apenas 01?
DEPOENTE:  Sim.”  (Testemunha  Alexandre  Dias  de
Oliveira – fls. 320-321).

“(...)DEPOENTE: (...)Eu ouvi um disparo de arma de
fogo, e isso bem depois das buscas e no intuito de
verificar esse disparo, desloquei com minha viatura
próxima ao posto de gasolina. Onde me deparei com o
Soldado oliveira, com o Cabo Patrick e um indivíduo
ao  solo,  nesse  (ininteligível)  mais  um  outro
disparo, aí quando eu cheguei ao local vi um menino
caído ao solo, o Cabo Patrick, Soldado Oliveira e
ele  rapidamente  me  informou  que  havia  feito  a
detenção do elemento e esse havia resistido com
arma de fogo. Aí informamos a nossa central sobre o
ocorrido, de pronto a gente fez um atendimento de
primeiros socorros lá e encaminhamos ele para a
Santa  Casa.  No  mais  é  isso.  (...)”  (Testemunha
Thiago de Souza Martins – fls. 378-379).

“(...)DEPOENTE:  (...)Foi  quando  eu  só  escutei  o
comandante  pedindo  apoio  né,  pedindo  o  apoio
inclusive da viatura do Bombeiro ou SAMU né, e que
tinha acontecido o fato. E chegando lá no local,
como  eu  estava  do  lado  oposto,  fui  correndo  lá
(ininteligível). Chegando lá eu vi já as guarnições
que eles tinham pedido apoio ali, inclusive, se eu
não me engano, estava no dia o GARRAS, a CIGCOE. Já
estavam  pegando  o  corpo  já,  para  levar  para  a
viatura, para tentar socorrer aí, o mesmo, o mais
rápido possível né. (...)”  (Testemunha Thiago de
Souza Martins – fls. 378-379).

 Importante salientar o depoimento em juízo do
acusado:

“RÉU: Aí o que aconteceu? Nesse intuito de fechar o
quadrilátero  eu  escutei  um  disparo,  escutei  o
disparo e já me desloquei em direção onde estaria o
Soldado Oliveira, que o disparo veio dali. Chegando
ao  local  eu  visualizei  o  Oliveiro,  o  Soldado
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Oliveira abaixado, agachado e o rapaz, um rapaz em
pé,  apontando  uma  arma  em  direção  ao  Soldado
Oliveira. Foi então que eu peguei, dei voz para ele
largar a arma, para ele largar a arma, eu dei a voz
duas  vezes:  ‘Larga  a  arma,  larga  a  arma
(ininteligível)’. (...)
RÉU:  Apontando  a  arma.  Cheguei,  dei  voz  para  o
mesmo largar a arma, ele virou a arma em minha
direção, foi então que eu efetuei um disparo, não
fiz visada, foi um tiro instintivo, um disparo só,
cerca de 05 a 06 metros, um disparo sem visada, que
pegou na região lateralizada no pescoço do mesmo.
(...)
RÉU:  Um  disparo,  um  único  disparo.  Cheguei  ao
local, a arma estava caída ao solo, ao lado do
mesmo, eu chutei a arma, fiz outra revista no mesmo
para ver se tinha mais algum tipo armamento, não, o
Soldado Oliveira veio, me apoiou, foi então que
subiu  a  minha  viatura  e  eu  pedi  apoio  para  as
outras  viaturas  virem  também,  aí  fechamos,  pedi
apoio para o CIOPS do Bombeiro, o CIOPS informou
que o Bombeiro estaria longe, entendeu? E o cidadão
estava  ainda  com  vida,  pedi  autorização  para  o
CIOPS  para  socorrer,  o  CIOPS  autorizou  fazer  o
socorro  do  autor,  coloquei  na  viatura  e  fiz  o
socorro  dele.  Chegando  à  Santa  Casa,  ainda  com
vida, o médico atestou depois que ele não resistiu.
(...)”  (grifos  nossos)  (Réu  Patrick  Francisco
Cabrera Gonçalves – fls. 380-382).

Dessa forma, leciona Guilherme de Souza
NUCCI:

“Pode-se  vislumbrar,  em  diversos  pontos  do
ordenamento  pátrio,  a  existência  de  deveres
atribuídos a certos agentes que, em tese, podem
configurar fatos típicos. Para realizar uma prisão,
por exemplo, o art. 292 do Código de Processo Penal
prevê  que,  ‘se  houver,  ainda  que  parte  de
terceiros, resistência à prisão em flagrante ou à
determinada por autoridade competente, o executor e
as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios
necessários  para  defender-se  ou  para  vencer  a
resistência...’”.3

Entende a jurisprudência:

TJAP: “Nos termos do art. 25 do Código Penal, agem
em legítima defesa própria e de terceiro os agentes
públicos  que,  em  operação  de  cerco  policial
destinada a recapturar elemento foragido do sistema

3 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. São Paulo: RT. 2006 , p. 230.
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penitenciário, matam-no a tiros no momento em que
este,  após  abater  o  Delegado  de  Polícia  que
chefiava  a  diligência,  e  com  quem  negociava  a
rendição, apossa-se da arma por este portada, com o
claro intuito de usá-la contra eles ou o Delegado
caído à curta distância, de modo que, seguramente
demonstrados nos autos que os réus praticaram o
fato sob excludente de ilicitude (CP, art. 23, II),
correta a decisão que, ex vi do art.411, do Código
de processo Penal, os absolve sumariamente” (RDJ
6/399).

Outrossim,  conforme  restou  demonstrado
na investigação policial, o policial militar apenas
repeliu  injusta  agressão  da  vítima  Luiz  Eduardo
Batista de Rezende, sendo que a vítima não conseguiu
efetuar  os  disparos  de  arma  de  fogo,  pois  foi
detectada uma pane de dupla alimentação na arma.

Não bastasse isso, tanto as testemunhas
como  o  acusado  destacaram,  ainda,  que  tentaram
socorrer a vítima; porém, sem sucesso, vez que veio a
óbito no hospital.

Dessa  forma,  nota-se  que  todos  os
elementos colhidos não trazem a lume qualquer indício
de  que  a  morte  tenha  sido  por  conduta  dolosa  ou
culposa do réu, não se denotando a prática de crime de
homicídio, vez que presente e patente uma excludente
de ilicitude.

DO PEDIDO

Ante ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL requer a ABSOLVIÇÃO do réu Patrick Francisco
Cabrera Gonçalves, diante da existência da excludente
de  ilicitude  prevista  no  art.  25  do  Código  Penal
Brasileiro,  com  fulcro  no  art.  386,  inciso  VI  do
Código de Processo Penal.

Local e data.

     
                            

              Promotor de Justiça

“2018 – 30 Anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877
6



Autos n.
Réu: 
Alegações Finais do Ministério Público

MM. JUIZ:

O Ministério Público Estadual, no uso de uma
de suas atribuições, por sua Promotora de Justiça in
fine assinada,  vem  perante  Vossa  Excelência,
apresentar  ALEGAÇÕES  FINAIS,  nos  termos  a  seguir
expostos: 

Segundo restou apurado, no dia 14 de janeiro
de 2012, na Rua Joaquim Dornelas, nº 384, Bairro Vila
Bandeirante, nesta capital, o acusado Maurilia Lima
Gomes efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima
Dorvelino de Amorim, causando-lhe ferimentos que foram
a causa eficiente de sua morte.

Consta da denúncia que, na data dos fatos, o
acusado estava na Mercearia  

É a síntese dos fatos.

A inicial acusatória capitulou a conduta do
réu  Maurílio  Lima  Gomes  como  sendo  a  constante  no
artigo 121, caput, do Código Penal Brasileiro.

A  denúncia  foi  recebida  pelo  juízo  após
regular exame de admissibilidade à f. 114, e o acusado
Maurílio Lima Gomes apresentou Resposta à Acusação às
fls. 128-129.

Em  sede  de  instrução,  foram  ouvidas  as
testemunhas  Braz  Inácio  Severino  e  Amauri
Santana Ribeiro, e foi realizado o interrogatório do
réu (fl. 139), os quais seguem em Sistema de Áudio e
Vídeo vinculados aos autos.

Após, culminou-se na vinda dos autos ao
Ministério Público para Alegações Finais. 
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É o breve relato. Passa-se ao mérito.

DA MATERIALIDADE

A materialidade está comprovada pelo Laudo de
Exame de Corpo de Delito – Exame necroscópico fls. 94-
98, atestando que a “causa mortis” da vítima Dorvelino
de Amorim foi  HEMORRAGIA INTERNA AGUDA POR FERIMENTO
DE PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO.

A  respeito  da  materialidade  do  crime,
interessante  trazer  aos  ensinamentos  de  Edilson
Mougenot  Bonfim1: “A  materialidade,  nos  crimes  que
deixam vestígios, é provada por intermédio do exame de
corpo de delito”.

DO COTEJO DAS PROVAS

O acusado Maurílio Lima Gomes foi denunciado
por homicídio simples (fls. 01-02).

Depreende-se  que  não  resta  alternativa  ao
Ministério  Público  Estadual,  senão  requerer  a
absolvição  pelo  delito  em  tese,  pois  restando
demonstrado  nos  autos  que  o  ora  acusado  agiu  em
legítima  defesa,  a  conduta  do  mesmo  configura  em
excludente de ilicitude.

Nos moldes da legislação em vigor, quatro são
as causas legais de exclusão da ilicitude, vejamos:

1) Estado de necessidade;
2) Legítima defesa
3) Estrito cumprimento do dever legal
4) Exercício regular de direito.

Leciona  Fernando  CAPEZ,  sobre  a  legítima
defesa:

“Legítima  defesa  é  a  causa  de  exclusão  da
ilicitude  que  consiste  em  repelir  injusta
agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou
alheio,  usando  moderadamente  dos  meios
necessários.”2

1 Código de Processo Penal anotado, 2ª ed., Saraiva, SP, 2009, p. 342.
2 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Parte Geral. São Paulo: Saraiva. 2010, p. 305
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Ainda, as testemunhas Braz Inácio Severino e
Amauri  Santana  Ribeiro  foram  ouvidas  em  sede
inquisitorial (fls. 29-32) e afirmaram: 

“QUE, ao sair par ver o que estava acontecendo,
notou que o Sgt. Lima esta dentro do veículo,
porém  não  tinha  como  sair  de  ré,  devido  ao
trânsito da rua; QUE, bugre estava ameaçando o
Sgt. Lima, indo em sua direção, fazendo menção de
sacar  alguma  arma  da  cintura;  QUE,  antes  que
bugre pudesse sacar a arma para atingir o Sgt.
Lima, este desferiu três tiros em direção a bugre
que caiu ao solo, uns 10 metros do local.”
(Testemunha  Braz  Inácio  Severino  –  fase
inquisitorial – fls. 29-30)

 “QUE, bugre teceu comentários provocativos
ao Sgt. Lima e sem seguida seguiu para seu
quartinho que fica na esquina da mercearia;
QUE,  ao  avistar  bugre  voltando  para  a
mercearia, o depoente avisou o Sgt. Que disse
que  não  queria  confusão  e  por  isso  iria
embora, bugre acelerou o passo e começou a
gritar para o Sgt. Descer do carro que iria
acertar  as  contas  com  ele;  QUE,  bugre  ao
voltar do quartinho, ajeitava e fazia menção
de sacar uma arma da cintura, não tendo os
presentes como saber se era uma faca ou uma
arma  de  fogo;  QUE  o  veículo  do  Sgt.  Lima
estava  em  cima  da  calçada  e  diante  do
movimento intenso da rua, que é mão única e
estreita,  o  Sgt.  não  conseguiu  sair  com  o
carro; QUE bugre ao se aproximar da janela do
motorista, onde estava o Sgt. Lima fez menção
de sacar a arma que tinha na cintura e antes
que  o  fizesse  o  Sgt.  Lima  desferiu  três
disparos de arma de fogo em direção a bugre.”
(Testemunha  Amauri  Santana  Ribeiro  –  fase
inquisitorial – fls. 31-32).

“(...)DEPOENTE:  Estávamos  patrulhando  o  Bairro
São Conrado, é um local que tem muita ocorrência
de homicídio, furto essas coisas e visualizamos
essa moto vermelha que estava com esse cidadão
aí, foi feito o acompanhamento tático ligado o
giroflex  e  sirene,  e  mandado  parar.  No  lugar
(ininteligível) ele parou a moto, e sacou uma
pistola que está apreendida e o Brofati parou a
viatura mais antes, abriu as portas e efetuou
dois disparos, o rapaz respondeu (ininteligível)
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e o segundo caiu de joelhos, olhou para trás fui
lá  tirei  a  arma  vi  que  ele  estava  com  vida,
solicitei apoio no rádio para preservar o local
do homicídio (ininteligível) hospital regional,
foi entregue ao plantonista lá ele vivo ainda,
depois recebemos a informação que ele faleceu,
veio a óbito.
MP:  Tá.  Só  para  esclarecer  melhor,  vocês
abordaram  ele  determinaram  para  ele  descer  da
moto.
DEPOENTE: Isso.
MP: Para fazer a abordagem. Ele desceu da moto,
quando ele desceu da moto ele sacou a arma?
DEPOENTE: Isso.
MP: Ele chegou apontar para os policiais, ou só
sacou?
DEPOENTE: Apontou para a guarnição.
MP:  Para  a  guarnição.”  (grifos  nossos)
(Testemunha Ivo José Neves – fls. 308-309).

“(...)DEPOENTE: Eu desconheço a parte da perícia
senhor,  tendo  em  vista  que  (ininteligível)
disparo pode ocorrer ele venha a cair e efetuado
outro vem a acontecer senhor, isso pode ocorrer,
não pode ser no caso na nuca né.
JUIZ: Quando a vítima vem a cair há necessidade
de um segundo disparo
DEPOENTE: Ah sim, ah sim por que muitas vezes
eles  tentam  fingir  que  está  totalmente
imobilizado, como já houve casos de nós termos
policiais que foram feridos, o meliante caiu com
a arma na mão, sobre a barriga, fingiu que estava
(ininteligível), quando o policial chegou , ele
disparou  na  canela  do  policial.”  (Testemunha
Mario Angelo Ajala – fls. 310-311).

Impende  destacar  o  depoimento  em  juízo  do
acusado,  que  condiz  com  todo  o  conjunto  probatório
constate nos autos:

“(...)RÉU: Sacou arma da cintura, apontou para a
gente  e  efetuou  um  disparo  (ininteligível)
efetuou um disparo e (ininteligível)
JUIZ: Ele estava de costas para vocês?
RÉU: Não, quando ele desceu, ele virou e apontou
a arma para a gente.
JUIZ: Tá. Aí em que momento que (ininteligível)
virou quando estava de (ininteligível)
RÉU: Quando ele estava de costas ele já estava
com a mão na cintura.
JUIZ: E ele puxou essa arma?
RÉU: Puxou a arma.
JUIZ: Aí ele se virou para vocês?
RÉU: Sim, senhor.
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JUIZ: Tá. Ele chegou a efetuar algum disparo?
RÉU:  Na  arma,  depois  do  ocorrido,  a  gente
percebeu  que  uma  munição  estava  picotada,  ou
seja, o percursor bateu no culote da munição e
não disparou.”  (Réu Fredian Brofati de Oliveira
Silva – fls. 315-318).

Dessa  forma,  leciona  Guilherme  de  Souza
NUCCI:

“Pode-se  vislumbrar,  em  diversos  pontos  do
ordenamento  pátrio,  a  existência  de  deveres
atribuídos a certos agentes que, em tese, podem
configurar  fatos  típicos.  Para  realizar  uma
prisão,  por  exemplo,  o  art.  292  do  Código  de
Processo Penal prevê que, ‘se houver, ainda que
parte  de  terceiros,  resistência  à  prisão  em
flagrante  ou  à  determinada  por  autoridade
competente,  o  executor  e  as  pessoas  que  o
auxiliarem  poderão  usar  dos  meios  necessários
para  defender-se  ou  para  vencer  a
resistência...’”.3

Entende a jurisprudência:

TJAP: “Nos termos do art. 25 do Código Penal,
agem em legítima defesa própria e de terceiro os
agentes  públicos  que,  em  operação  de  cerco
policial destinada a recapturar elemento foragido
do  sistema  penitenciário,  matam-no  a  tiros  no
momento em que este, após abater o Delegado de
Polícia que chefiava a diligência, e com quem
negociava a rendição, apossa-se da arma por este
portada, com o claro intuito de usá-la contra
eles ou o Delegado caído à curta distância, de
modo que, seguramente demonstrados nos autos que
os  réus  praticaram  o  fato  sob  excludente  de
ilicitude (CP, art. 23, II), correta a decisão
que,  ex  vi  do  art.411,  do  Código  de  processo
Penal, os absolve sumariamente” (RDJ 6/399).

Outrossim,  conforme  restou  demonstrado  na
persecução penal, o policial militar apenas repeliu
injusta agressão da vítima Nivaldo Gimenes da Silva,
sendo  que  esta  não  obedecendo  à  ordem  de  parada,
empunhou  uma  arma  de  fogo  em  direção  a  guarnição,
momento em que o acusado, com o intuito de defender-
se, efetuou disparos de arma de fogo, portanto, agindo
em legítima defesa.

Não bastasse isso, tanto as testemunhas como
o acusado destacaram, ainda, que tentaram socorrer a

3 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. São Paulo: RT. 2006 , p. 230.
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vítima; porém, sem sucesso, vez que veio a óbito no
hospital.

Dessa forma, nota-se que todos os elementos
colhidos não trazem a lume qualquer indício de que a
morte tenha sido por conduta dolosa ou culposa do réu,
não se denotando a prática de crime de homicídio, vez
que presente e patente uma excludente de ilicitude.

DO PEDIDO

Ante  ao  exposto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO
ESTADUAL requer a ABSOLVIÇÃO do réu Fredian Brofati de
Oliveira Silva, diante da existência da excludente de
ilicitude  prevista  no  art.  25  do  Código  Penal
Brasileiro,  com  fulcro  no  art.  386,  inciso  VI  do
Código de Processo Penal.

                     Local e data.             
              Promotora de Justiça
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Autos n. 
Réu: Fredian Brofati de Oliveira Silva
Alegações Finais do Ministério Público

MM. JUIZ:

O Ministério Público Estadual, no uso
de  uma  de  suas  atribuições,  por  seu  Promotor  de
Justiça  in  fine assinada,  vem  perante  Vossa
Excelência, apresentar ALEGAÇÕES FINAIS, nos termos a
seguir expostos: 

Segundo  restou  apurado,  no  dia  21  de
abril  de  2011,  na  Rua  Pirapó,  esquina  com  a  Rua
Internacional,  bairro  Jardim  São  Conrado,  nesta
capital,  o  réu  Fredian  Brofati  de  Oliveira  Silva
efetuou  disparos  de  arma  de  fogo  contra  a  vítima
Nivaldo Gimenes da Silva, causando-lhe ferimentos que
foram a causa eficiente de sua morte.

Consta  dos  autos  que,  na  data  dos
fatos, a guarnição da polícia militar composta pelo
acusado e o cabo Ivo José Neves, estavam realizando
ronda pelo bairro Jardim São Conrado, momento em que
avistaram  o  ofendido  conduzindo  uma  motocicleta  e
decidiram abordá-lo. 

Assim,  a  vítima  teria  descido  da
motocicleta, ajoelhado e colocado as mãos na cabeça,
momento em que o réu teria efetuado dois disparos de
arma de fogo contra o tórax e o pescoço desta.

Após  a  prática  delitiva,  o  réu
juntamente  com  Ivo  José  Neves,  prestaram  socorro  à
vítima e a encaminharam até ao Hospital Regional Rosa
Pedrossian.  Contudo,  a  vítima  não  resistiu  aos
ferimentos e veio a óbito.

Ademais, o réu teria praticado o  delito
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
pois, valendo-se da sua profissão de policial militar,
agiu  de  modo  dissimulado,  ocultando  a  intenção  de

“2017 - O Ministério Público e o cidadão no combate à corrupção”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877
1



matar a vítima, mandando-a se render para matá-la em
seguida, de modo que a vítima não tinha motivo para
desconfiar da conduta do réu.

É a síntese dos fatos.

A  inicial  acusatória  capitulou  a
conduta do réu Fredian Brofati de Oliveira Silva como
sendo  a  constante  no  artigo  121,  §2º,  IV
(dissimulação), do Código Penal Brasileiro.

A denúncia foi recebida pelo juízo após
regular exame de admissibilidade à f. 236, e o acusado
Fredian Brofati de Oliveira Silva apresentou Resposta
à Acusação às fls. 244-252.

Em sede de instrução, foram ouvidas
as  testemunhas  às  fls.  305,  306-307,  308-309,
310-311, 312 e 313-314, bem como, o acusado foi
interrogado às fls. 315-318.

Após,  culminou-se  na  vinda  dos
autos  ao  Ministério  Público  para  Alegações
Finais. 

É o breve relato. Passa-se ao mérito.

DA MATERIALIDADE

A  materialidade  está  comprovada  pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito – Exame necroscópico
fls. 155-159, atestando que a “causa mortis” da vítima
Nivaldo  Gimenes  da  Silva  foi  “Choque  Hemorrágico
Traumático provocado por ação perfurocontundente”, bem
como, pelo Laudo Pericial de Exame em local de morte
violenta sem cadáver (fls. 161-175).

A respeito da materialidade do crime,
interessante  trazer  aos  ensinamentos  de  Edilson
Mougenot  Bonfim1: “A  materialidade,  nos  crimes  que
deixam vestígios, é provada por intermédio do exame de
corpo de delito”.

DO COTEJO DAS PROVAS

1 Código de Processo Penal anotado, 2ª ed., Saraiva, SP, 2009, p. 342.
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O acusado  Fredian Brofati de Oliveira
Silva foi denunciado por homicídio doloso qualificado
(fls. 01-03).

Depreende-se que não resta alternativa
ao  Ministério  Público  Estadual,  senão  requerer  a
absolvição  pelo  delito  em  tese,  pois  restando
demonstrado  nos  autos  que  o  ora  acusado  agiu  em
legítima  defesa,  a  conduta  do  mesmo  configura  em
excludente de ilicitude.

Nos  moldes  da  legislação  em  vigor,
quatro são as causas legais de exclusão da ilicitude,
vejamos:

1) Estado de necessidade;
2) Legítima defesa
3) Estrito cumprimento do dever legal
4) Exercício regular de direito.

Leciona  Fernando  CAPEZ,  sobre  a
legítima defesa:

“Legítima defesa é a causa de exclusão da ilicitude
que consiste em repelir injusta agressão, atual ou
iminente,  a  direito  próprio  ou  alheio,  usando
moderadamente dos meios necessários.”2

Ainda,  corroborando  o  depoimento  das
testemunhas em juízo:

“(...)MP:  Tá.  A  senhora  viu  o  momento  em  que
atiraram no Nivaldo?
DEPOENTE: Vi.
MP: Tá. Como que ele estava? Ele estava em pé,
ajoelhado, deitado?
DEPOENTE: Mandaram ele descer da moto, ele desceu,
e ele estava armado, eu acho que ele ia falar que
estava armado aí eles, eu não sei o que aconteceu
com eles,e atirou nele, mais não chegou a  trocar
tiro.
MP: Tá. Me diz uma coisa, a senhora quando foi
ouvida lá na polícia a senhora disse que não viu se
ele estava aramado ou não.
DEPOENTE: Então, ele estava armado. É porque deu um
rolo lá e minha mãe, ficou assim com medo e falou
para eu não falar quase nada que eu vi, mas então
já que eu estou aqui na frente dele, eu vou falar o
que  eu  vi.  Ele  estava  armado,  o  Nivaldo  estava
armado.

2 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Parte Geral. São Paulo: Saraiva. 2010, p. 305
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MP: Viu a arma com ele?
DEPOENTE: Vi.
MP: Ele sacou dessa arma?
DEPOENTE: Não. Eu não sei moça, o que aconteceu eu
só sei que ele falou que estava armado, acho que
ele foi tirar a arma para falar, aí os policial
(ininteligível) e atirou nele.
MP:  Tá.  Quando  os  policiais  atiraram  nele,  ele
estava em pé, ou ele estava ajoelhado?
DEPOENTE:  Estava  em  pé.”  (Testemunha  Francielle
Rodrigues da Silva Roxa – fls. 306-307).

“(...)DEPOENTE: Estávamos patrulhando o Bairro São
Conrado, é um local que tem muita ocorrência de
homicídio, furto essas coisas e visualizamos essa
moto vermelha que estava com esse cidadão aí, foi
feito o acompanhamento tático ligado o giroflex e
sirene, e mandado parar. No lugar (ininteligível)
ele parou a moto, e sacou uma pistola que está
apreendida e o Brofati parou a viatura mais antes,
abriu as portas e efetuou dois disparos, o rapaz
respondeu  (ininteligível)  e  o  segundo  caiu  de
joelhos, olhou para trás fui lá tirei a arma vi que
ele estava com vida, solicitei apoio no rádio para
preservar  o  local  do  homicídio  (ininteligível)
hospital regional, foi entregue ao plantonista lá
ele vivo ainda, depois recebemos a informação que
ele faleceu, veio a óbito.
MP: Tá. Só para esclarecer melhor, vocês abordaram
ele determinaram para ele descer da moto.
DEPOENTE: Isso.
MP: Para fazer a abordagem. Ele desceu da moto,
quando ele desceu da moto ele sacou a arma?
DEPOENTE: Isso.
MP: Ele chegou apontar para os policiais, ou só
sacou?
DEPOENTE: Apontou para a guarnição.
MP: Para a guarnição.” (grifos nossos) (Testemunha
Ivo José Neves – fls. 308-309).

“(...)DEPOENTE: Eu desconheço a parte da perícia
senhor, tendo em vista que (ininteligível) disparo
pode ocorrer ele venha a cair e efetuado outro vem
a acontecer senhor, isso pode ocorrer, não pode ser
no caso na nuca né.
JUIZ: Quando a vítima vem a cair há necessidade de
um segundo disparo
DEPOENTE: Ah sim, ah sim por que muitas vezes eles
tentam fingir que está totalmente imobilizado, como
já houve casos de nós termos policiais que foram
feridos, o meliante caiu com a arma na mão, sobre a
barriga, fingiu que estava (ininteligível), quando
o  policial  chegou  ,  ele  disparou  na  canela  do

“2017 - O Ministério Público e o cidadão no combate à corrupção”
Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís – MA

Tel: (98) 3219-1877
4



policial.”  (Testemunha Mario Angelo Ajala – fls.
310-311).

 Impende  destacar  o  depoimento  em  juízo  do
acusado,  que  condiz  com  todo  o  conjunto  probatório
constate nos autos:

“(...)RÉU: Sacou arma da cintura, apontou para a
gente e efetuou um disparo (ininteligível) efetuou
um disparo e (ininteligível)
JUIZ: Ele estava de costas para vocês?
RÉU: Não, quando ele desceu, ele virou e apontou a
arma para a gente.
JUIZ: Tá. Aí em que momento que (ininteligível)
virou quando estava de (ininteligível)
RÉU: Quando ele estava de costas ele já estava com
a mão na cintura.
JUIZ: E ele puxou essa arma?
RÉU: Puxou a arma.
JUIZ: Aí ele se virou para vocês?
RÉU: Sim, senhor.
JUIZ: Tá. Ele chegou a efetuar algum disparo?
RÉU: Na arma, depois do ocorrido, a gente percebeu
que  uma  munição  estava  picotada,  ou  seja,  o
percursor  bateu  no  culote  da  munição  e  não
disparou.” (Réu Fredian Brofati de Oliveira Silva –
fls. 315-318).

Dessa forma, leciona Guilherme de Souza
NUCCI:

“Pode-se  vislumbrar,  em  diversos  pontos  do
ordenamento  pátrio,  a  existência  de  deveres
atribuídos a certos agentes que, em tese, podem
configurar fatos típicos. Para realizar uma prisão,
por exemplo, o art. 292 do Código de Processo Penal
prevê  que,  ‘se  houver,  ainda  que  parte  de
terceiros, resistência à prisão em flagrante ou à
determinada por autoridade competente, o executor e
as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios
necessários  para  defender-se  ou  para  vencer  a
resistência...’”.3

Entende a jurisprudência:

TJAP: “Nos termos do art. 25 do Código Penal, agem
em legítima defesa própria e de terceiro os agentes
públicos  que,  em  operação  de  cerco  policial
destinada a recapturar elemento foragido do sistema
penitenciário, matam-no a tiros no momento em que
este,  após  abater  o  Delegado  de  Polícia  que

3 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. São Paulo: RT. 2006 , p. 230.
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chefiava  a  diligência,  e  com  quem  negociava  a
rendição, apossa-se da arma por este portada, com o
claro intuito de usá-la contra eles ou o Delegado
caído à curta distância, de modo que, seguramente
demonstrados nos autos que os réus praticaram o
fato sob excludente de ilicitude (CP, art. 23, II),
correta a decisão que, ex vi do art.411, do Código
de processo Penal, os absolve sumariamente” (RDJ
6/399).

Outrossim,  conforme  restou  demonstrado
na persecução penal, o policial militar apenas repeliu
injusta agressão da vítima Nivaldo Gimenes da Silva,
sendo  que  esta  não  obedecendo  à  ordem  de  parada,
empunhou  uma  arma  de  fogo  em  direção  a  guarnição,
momento em que o acusado, com o intuito de defender-
se, efetuou disparos de arma de fogo, portanto, agindo
em legítima defesa.

Não bastasse isso, tanto as testemunhas
como  o  acusado  destacaram,  ainda,  que  tentaram
socorrer a vítima; porém, sem sucesso, vez que veio a
óbito no hospital.

Dessa  forma,  nota-se  que  todos  os
elementos colhidos não trazem a lume qualquer indício
de  que  a  morte  tenha  sido  por  conduta  dolosa  ou
culposa do réu, não se denotando a prática de crime de
homicídio, vez que presente e patente uma excludente
de ilicitude.

DO PEDIDO

Ante ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL requer a ABSOLVIÇÃO do réu Fredian Brofati de
Oliveira Silva, diante da existência da excludente de
ilicitude  prevista  no  art.  25  do  Código  Penal
Brasileiro,  com  fulcro  no  art.  386,  inciso  VI  do
Código de Processo Penal.

Local e data.

     
                            

              Promotor de Justiça
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