
         
     



         
     

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 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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Excelentíssimo Juiz de Direito da 1ª Vara do Tribunal
do Júri da Comarca…...

 

O  MINISTÉRIO  PÚBICO  ESTADUAL,  através  de
sua Promotora de Justiça  in fine assinada, vem, com
fulcro no artigo 384,  caput, do código de Processo
Penal, oferecer  ADITAMENTO À DENÚNCIA de fls. 01-04,
para início de Ação Penal Pública contra:

Denildo  Evangelista  de  Lima,  vulgo
“Dedê”,  brasileiro,  convivente,
nascido  em  21/07/1990,  natural  de
Campo  Grande/MS,  Portador  do  RG  n°
001.706.194  SSP/MS,  filho  de  Dario
Pereira  de  Lima  e  Hilda  Gregório
Evangelista,  residente  na  Rua  Pinhal,
Qd 314 Lt 13, bairro Jardim Noroeste,
nesta capital.

Pela prática da seguinte conduta delituosa:
Consta  nos  autos  que,  no  dia  07  de

abril  de  2009,  por  volta  de  19h20min,  na  Rua
Jordão,  Qd  160  Lt  19K,  bairro  Jardim  Noroeste,
nesta capital, o denunciado  Denildo Evangelista
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de Lima   portava uma arma de fogo, tipo revólver,
calibre .38, sem autorização e em desacordo com
determinação legal.

Segundo  restou  apurado,  três  dias
antes dos fatos, o denunciado Denildo adquiriu a
aludida arma de fogo pela quantia de R$600,00 de
um indivíduo identificado somente por “Patrola”.

Na  ocasião  dos  fatos,  o  denunciado
Denildo, portando a arma de fogo e em unidade de
desígnios  com  o  denunciado  Weverton  de  Sena
Oliveira,  efetuou  disparos  com  esta  contra  a
vítima  Willian  Dias  Sales,  causando-lhe
ferimentos  que  foram  a  causa  eficiente  de  sua
morte.

Após a prática do delito de homicídio,
o  denunciado  Denildo  jogou  a  referida  arma  de
fogo em um terreno coberto por vegetação, o que
impossibilitou  a  localização  da  arma
posteriormente.

A autoria do delito é inconteste, pois
o  próprio  denunciado  confessou  a  prática
delitiva,  bem  como,  as  testemunhas  ouvidas  em
juízo o apontam como autor do delito.

Quanto  à  materialidade,  apesar  de  não
haver  apreensão  da  arma  de  fogo  e  não  ter
realizado exame pericial nesta, insta salientar
que as testemunhas foram unânimes em afirmar que
o denunciado estava portando uma arma de fogo.

Além  disso,  em  seu  interrogatório  o
denunciado confessou que matou a vítima Willian
Dias Sales na data dos fatos (fl. 400), assim,
constata-se do Laudo de Exame de Corpo de Delito
–  Exame  Necroscópico  desta  (fls.  24-30),  que  a
causa  mortis da  vítima  foi  “HEMORRAGIA  INTERNA
por  AÇÃO  PÉRFURO  CONTUNDENTE”,  ou  seja,
compatível de ter sido produzida por projétil de
arma de fogo.

Ante  ao  exposto,  adequando-se  os  fatos
contidos na inicial e a prova colhida nos autos ao
regramento penal,  adita-se a inicial, para retificar
os  fatos  expostos  na  denúncia,  restando  denunciado
DENILDO EVANGELISTA DE LIMA como incurso nas penas do
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artigo 121, §2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que
dificultou  a  defesa  da  vítima),  do  Código  Penal
Brasileiro e artigo 14 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do
Desarmamento), com implicações da Lei 8.072/90 (Lei
dos Crimes Hediondos).

Dessa  forma,  esta  representante  do
Ministério Público Estadual requer o recebimento do
presente  aditamento  à  denúncia,  bem  como,  seja  o
denunciado CITADO  1   do inteiro teor da presente, pois
novos fatos são imputados ao denunciado, prosseguindo-
se após como de direito.

Outrossim, requer o aproveitamento das
provas já produzidas.

Local e data.

Promotora de Justiça

1 “Para incluir fato novo, exige nova citação do réu: TACrimSP, ACrim 569.101, RJDTACrimSP 5/87. 
Vide, ainda RT 769/665 e JTJ 226/315”, in CPP anotado, 23 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 324.
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Autos nº. 
Razões de Apelação
Apelante: Ministério Público Estadual
Apelada: 

Egrégio Tribunal de Justiça

Colenda Turma Criminal

Ínclitos Desembargadores

Eminente Procurador(a) de Justiça

Tratam os  autos  de  Ação  Penal  iniciada  pelo
recebimento  de  Denúncia  oferecida  pelo  Ministério  Público  Estadual
contra Maria Luiza Duarte, amoldando-se sua conduta ao artigo 121, §
2º, inciso I e IV, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “e” c.c art. 29 todos do
Código  Penal,  tendo  no  Tribunal  do  Júri  o  Conselho  de  Sentença
absolvido a apelada.

 
NO MÉRITO

A denúncia narra que no dia 03 de Junho de 2004,
por volta das 19h, na Rua Lindóia, s/nº, Bairro Vila Nasser, nesta Capital,
Valdeir Alves Vieira, a mando da apelada Maria Luiza Duarte, utilizando-
se de arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima Ademir Rodrigues
da Silva, causando ferimentos que foram a causa de sua morte (Exame
Necroscópico f. 22/24).
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A vítima convivia maritalmente com a apelada Maria
Luiza, que por sua vez tinha um relacionamento amoroso extraconjugal
como o acusado Valdeir, há aproximadamente dois anos.

No transcorrer do mês de Maio e Junho do ano de
2004 a apelada e o acusado Valdeir começaram a planejar a morte da
vítima,  pois  esta  já  estava  desconfiando  do  relacionamento  amoroso
extraconjugal de sua esposa, ora apelada, Maria Luiza.

No dia dos fatos, o acusado Valdeir, já previamente
acordado com a apelada, convidou a vítima para irem a uma chácara nas
imediações do bairro em que moravam, com o fim de matá-la.

Porém, antes mesmo de chegarem à referida chácara,
em um local  ermo,  nas  imediações  do  Bairro  Vila  Nasser,  o  acusado
Valdeir sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra a vítima, a
qual ferida caiu ao solo. 

A vítima quando encontrada foi encaminhada à Santa
Casa, no entanto, em face da gravidade dos ferimentos provocados pelos
disparos veio a óbito.

É a síntese dos fatos.

O  Conselho  de  Sentença  formado  para  julgamento
dos  presentes  autos  absolveu  a  apelada,  no  entanto,  tal  decisão  dos
jurados é claramente contrária às provas carreadas aos autos. 

No presente processo, o entendimento dos senhores
jurados  não  foi  baseado  nas  provas  documentais  e  testemunhais
carreadas aos autos, que são uníssonas ao apontarem a apelada como
mandante do delito. Fato este, devido à vítima já estar desconfiando da
traição extraconjugal que a apelada estava tendo com o acusado Valdeir. 

Analisando-se  os  autos,  podemos  observar  do
depoimento prestado pelo acusado Valdeir Alves Vieira, na fase policial de
fl.90,  que ele aponta a apelada como sendo mentora e mandante do
crime por ele praticado. 

Senão vejamos:  

“Que  o  interrogando  passou  a  manter  um  relacionamento
amoroso com Maria Luiza (...) Ademir passou a desconfiar do
relacionamento que o interrogando mantinha com Maria Luiza
(...)  Que  por  ocasião  desses  fatos,  Maria  Luiza  sugeriu  ao
interrogando que matasse Ademir, para que pudessem viverem
juntos e sem problemas (...) sendo que por várias vezes Maria
Luiza cobrou o interrogando quanto a morte de Ademir, até que
o interrogando resolveu matá-lo (...)” (grifo nosso)
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Além do  mais,  também a  própria  apelada  em  seu
depoimento de fl. 97, prestado na fase policial, confessou o delito e ter
combinado com o acusado Valdeir sobre a morte da vítima:

“Ademir passou a desconfiar que a interroganda estava tendo
um  caso  amoroso  com  DEKA  (Valdeir),  quando  passou  a
pressioná-la  (...)  Que  no  início  da  semana  seguinte,  DEKA
esteve  na  casa  da  interroganda  e  narrou-lhe  estes  fatos,
dizendo também que “ESTAVA QUERENDO MATAR ADEMIR”
(...) tendo a interroganda “CONCORDADO” com DEKA e disse
ao mesmo “TUDO BEM” (...)  esclarecendo que esta conversa
ocorreu  na  segunda-feira,  inclusive,  marcaram  a  data  da
execução de Ademir, para quarta feira (...) (grifo nosso)

Ressalta-se  que  ambos  os  depoimentos  foram
prestados  com  a  presença  das  advogadas  das  partes,  demonstrando
assim que a oitiva foi realizada dentro dos parâmetros legais. 

Há que se falar também, que em seus interrogatórios
na fase judicial, tanto o acusado Valdeir como a apelada Maria Luiza, com
o  intuito  de  ludibriar  a  Justiça,  modificam  alguns  pontos  de  seus
depoimentos.  No  entanto,  em  face  das  contradições  de  seus
depoimentos, resplandece, ainda assim, que a apelada foi mandante do
presente delito:

“Que  Maria  Luiza  chegou  a  comentar  com  o  interrogando,
sobre eventual eliminação do marido, mas o interrogando não
aceitou a incumbência de matá-lo propositadamente; que Maria
Luiza,  por duas vezes,  aproximadamente,  comentou sobre a
eliminação de Ademir com o interrogado (...)” (Valdeir Alves
Vieira, interrogatório fase judicial fl.161)

Outrossim,  as  testemunhas  ouvidas  durante  o
processo,  inclusive  o  pai  e  os  irmãos  da  apelada,  são  uníssonas  em
afirmar  que  o  delito  ocorreu  a  mando  desta,  pois  a  vítima  estava
desconfiada que Maria Luiza estava tendo um caso extraconjugal com o
acusado Valdeir.

As testemunhas afirmam, ainda, que mesmo sabendo
que o acusado era o autor do delito contra seu marido, a apelada e ele
começaram a morar juntos, logo após a morte da vítima, fato que trouxe
repúdio a todos da sociedade.

 Senão vejamos:

“Que toda a família do declarante estão certos de que Maria
Luiza, tramou ou teve alguma participação na morte de Ademir
(...) que após a morte deste, Maria Luiza e Deka, passaram a
conviverem  junto  na  casa  que  era  de  Ademir”  (Candido
Caldas, genitor da apelada, f. 72)

“toda a família do declarante estão certos de que Maria Luiza,
pode ter  alguma participação na morte de Ademir  (...)  Maria
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Luiza e Deka mantinham relações antes da morte de Ademir e
passaram  a  conviverem  juntos  na  casa  de  Ademir,  após  o
crime” (Brasilino Duarte, irmão da apelada, f. 74)

“que após a morte de Ademir, Maria Luiza (...) se afastou dos
familiares e dos filhos (...)  entretanto,  todos os familiares do
declarante estão apreensivos com os fatos e com a certeza de
que Maria  Luiza,  está  encobrindo fatos relativos  a morte de
Ademir” (Genésio Duarte, irmão da apelada, f. 76)

“que  Deca  disse  ao  declarante  que  matou  “MI”  (Ademir)  a
mando da mulher dele (Luiza); Que Deca esclareceu que era
amante de Luiza, e que esta queria ficar com ele motivo pelo
qual  resolveu  mandar  matar  seu  marido”  (Mercy  Elias  de
Senne, fl. 85)

“o  autor  do  crime  que  vitimou  Ademir,  havia  sido  Deka,  a
mando  de  Maria  Luiza  posto  que,  além  deste  detalhe,  o
depoente por várias vezes presenciou Maria Luiza juntamente
com Deka,  que passou a  dar  assistência  a  Maria  Luiza  em
suas necessidades” (Ezequiel Guimarães de Paula, fl. 104)

Como se vê, está totalmente comprovado nos autos
que a apelada foi quem planejou e mandou matar a vítima. 

Verifica-se  de  seus  interrogatórios,  inclusive  o
realizado em Plenário do Júri,  que a apelada apresenta várias versões
para o crime, com o fim de se livrar da condenação.

No entanto, a decisão do Conselho de Sentença não
está sedimentada nas provas colhidas, e deste modo, a decisão proferida
foi  manifestamente  contrária  às  provas  dos  autos,  o  que  autoriza  a
anulação  do  julgamento,  pois  não  tem  sedimento  algum  na  prova
encartada aos autos.

Segundo o ilustre professor Guilherme Souza Nucci1:

“O  ideal  é  anular  o  julgamento,  em  juízo  rescisório,
determinando  a  realização  de  outro,  quando  efetivamente  o
Conselho  de  Sentença  equivocou-se,  adotando  tese
integralmente incompatível com as provas dos autos.

No  mesmo  sentido  são  as  decisões  de  nossos
Tribunais:

“Cabe  ao  Conselho  de  Sentença  optar  pela  versão  que
entender ser a correta, mas, se a versão acolhida tem apoio
tão-somente na palavra do réu, que diverge nos seus próprios
interrogatórios  e  que,  por  sua  vez,  não  encontra  apoio  nas
demais  provas  dos  autos,  sem  dúvida,  estas  foram
contrariadas pela decisão” (TJMT – AP – Rel. Mílton Figueiredo
Ferreira Mendes – RT 540/343)

1 Código de Processo Penal Comentado, Ed. RT, 8ª ed, 2008, p.959.
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APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - ABSOLVIÇÃO
-  HOMICÍDIO  QUALIFICADO  -  RECURSO  INTERPOSTO
PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL  -  DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS:
OCORRÊNCIA - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO A
FIM  DE  SUBMETER  O  APELADO  A  NOVO  CONFRONTO
PERANTE O TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI. Nos termos do
artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal,
estando  a  decisão  dos  jurados  totalmente  dissociada  do
conjunto  probatório  contido  nos  autos,  é  de  ser  anulado  o
julgamento proferido pelo Tribunal Popular do Júri. In casu, o
Colendo  Conselho  de Sentença ao acatar  a  tese da defesa
relativa  a  negativa  de  autoria,  incorreu  em  decisão
manifestamente  contrária,  pois  evidenciado  nos autos  que  o
Apelado agiu investido de animus necandi na prática delituosa
lhe  imputada  na  exordial  acusatória.  Recurso  a  que  se  dá
provimento,  a  fim  de  submeter  o  Apelado  a  novo  confronto
perante  o  Tribunal  Popular  do  Júri  da  Comarca  de  Ibatiba.
(TJES - Ap.Crim. 064060014392 - 2ª C.Crim. - Rel. Sérgio Luiz
Teixeira Gama - DJ 04.03.2009) 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  JÚRI.  ABSOLVIÇÃO  DO  DELITO
PREVISTO NO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO
PENAL.  DECISÃO  MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À
PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
UNANIMIDADE. 1. O Tribunal do Júri é livre para apreciar as
teses colocadas sob sua apreciação, desde que embasadas no
conjunto de provas produzidas ao longo da instrução criminal.
Destarte, a decisão que se dissocia com as provas e indícios
de provas deve ser reformada em grau de apelação criminal. 2.
Restando indubitável que o apelado participou efetivamente do
assassinato  da  vítima  José  da  Silva  Otávio,  a  absolvição
advinda da decisão do Tribunal Popular  do Júri foi incorreta,
constituindo  decisão  verdadeiramente  contrária  à  prova  dos
autos.  3.  Recurso  conhecido  e  provido.  (TJES -  ACr
065050005985 - 1ª C.Cr. - Rel. Desemb. Alemer Ferraz Moulin
- J. 14.01.2009)

Assim sendo, demonstrada que a decisão do Conselho
de Sentença claramente afronta as provas testemunhais e documentais
trazidas  aos  autos,  o  presente  julgamento  deve  ser  anulado,  e,
consequentemente, realizado novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 

Importante  observarmos,  que  a  realização  de novo
Tribunal do Júri não contraria a soberania dos veredictos (Art. 5º, inciso
XXXVIII, alínea “c”,  da Constituição Federal), visto que o julgamento a
se anular procedeu-se com “error in judicando”, conforme leciona Júlio F.
Mirabete, em seu Código de Processo Penal, 7ª edição:

“Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da
causa,  em que  o  error  in  judicando  é  reconhecido  somente
quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente da
prova  dos  autos,  determinando-se  novo  julgamento.  Não  se
viola,  assim,  a  regra  constitucional  da  soberania  dos
veredictos.” 
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Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO
CONTRÁRIA  ÀS  PROVAS  DOS  AUTOS.  REFORMA  PELO
TRIBUNAL  A  QUO.  REVOLVIMENTO  DO  CONJUNTO
PROBATÓRIO.  INADMISSIBILIDADE  NA  VIA  ELEITA.
ENUNCIADO  7  DA  SÚMULA  DO  STJ.  OFENSA  AO
PRINCÍPIO  DA  SOBERANIA  DO  VEREDICTO  POPULAR.
NÃO  OCORRÊNCIA.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE
SUPERIOR.  AGRAVO  REGIMENTAL  DESPROVIDO.  1.
Entender que a decisão proferida anteriormente se mostrou em
completo  antagonismo  com  a  prova  colecionada  nos  autos
demandaria,  à  evidência,  revolvimento  do  conjunto  fático,
atividade  inadmissível  na  via  recursal  eleita,  nos  termos  do
enunciado sumular 7/STJ (a pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial). Ademais, veio o acórdão
arrimado em concretos  argumentos  para  a  comprovação  da
discordância. 2.  Firme é o entendimento nesta Corte Superior
que eventual provimento do apelo ministerial, nas hipóteses em
que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença tenha sido
manifestamente contrária  à  prova dos autos,  não ofende ao
princípio  da  soberania  do  veredicto  do  Tribunal  do  Júri. 3.
Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg-REsp 1.002.450 -
SP - Proc. 2007/0256334-9 - 5ª T. - Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho - DJ 15.09.2008 (grifo nosso)

Do Prequestionamento

Desde  já,  esta  representante  do  Ministério  Público
Estadual há por bem prequestionar, para efeito de eventual interposição
de Recurso Especial e/ou Extraordinário, pela Egrégia Procuradoria Geral
de Justiça, expressamente o artigo 5°, incisos XXXVIII, da Constituição
Federal: 

“XXXVIII  –  É  reconhecida  a  instituição  do  júri,  com  a
organização que lhe der a lei, assegurados:

c) a soberania dos veredictos;”

O legislador ao estabelecer  a competência  privativa
do Tribunal do Júri Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra
a vida, o fez como garantia da democracia, da cidadania e até mesmo da
dignidade da pessoa humana, ou seja, o autor de delitos contra a vida
terá o direito de ser julgado pela própria sociedade.

No entanto, o julgamento proferido pelo Tribunal do
Júri que for contrário as provas carreadas aos autos deve ser anulado,
pois tal decisão foi tomada com “error in judicando”, e, desta maneira,
deve haver novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 

Nesse sentido:
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"JÚRI.  APELAÇÃO,  TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO.  NEGATIVA  DE
AUTORIA.  ABSOLVIÇÃO.  DECISÃO  MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AFRONTA Â SOBERANIA DO
JÚRI. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STF.
Não fere a garantia da soberania dos veredictos do Tribunal do
Júri (art. 5º, XXXVIII, a, da CF) o cabimento de apelação contra
suas decisões por se mostrarem manifestamente contrárias às
provas dos autos porque a decisão que vier a ser cassada não
é  substituída  por  outra  do órgão  julgador  de  segundo  grau,
sendo  ela  apenas  declarada  inválida  em  razão  de  flagrante
nulidade do julgamento, qual seja, de ter o veredicto decorrido
de mero arbítrio, sem um mínimo de credibilidade, desassistida
que ê de qualquer apoio na lógica das provas.

APELAÇÃO  CRIMINAL  –  PROCESSO  PENAL  –  JÚRI  –
NEGATIVA  DE  AUTORIA  –  DECISÃO  MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS – PROVIMENTO.
Discrepando  a  decisão dos jurados em relação à prova dos
autos, quando afastou a autoridade delitiva, é de se anular o
julgamento popular, a fim de que outro seja realizado.
Apelação criminal do Parquet a que se dá provimento, por força
da  manifesta  contrariedade  ao conjunto  probatório.  (TJMS –
2008.019563-3 – Rel. Des. Carlos Eduardo Contar)

Ora, é cediço que o Tribunal do Júri, por força de dispositivo
constitucional,  é  instituição  soberana  em  seus  veredictos,
sendo este preceito mitigado pelo art. 593, inciso III, alínea d,
do Código de Processo Penal,  que prevê a possibilidade de
novo  julgamento  apenas  quando  a  decisão  dos  jurados  for
manifestamente contrária as provas dos autos.
E,  nesse  jaez,  somente  haverá  decisão  manifestamente
contrária à prova dos autos quando esta se apresentar de toda
absurda e não respaldada em qualquer elemento de convicção
colhido no decorrer do inquérito, da instrução ou do plenário.
Por fim, destaco a lição de Heráclito Antonio Mossim acerca da
questão suscitada:
Como  se  trata  da  vontade  do  legislador,  não  é  qualquer
desencontro  entre  a  decisão  dos  juízes  de  fato  e  a  prova
consubstanciada  nos  autos  que  autoriza  o  acolhimento  e
provimento do apelo. Necessário se torna que a convicção dos
jurados esteja em conflitância ou radical antagonismo com as
questões  fáticas  colacionadas  aos  autos  através  do
procedimento probatório. A decisão deverá estar integralmente
divorciada  das  provas  carreadas  aos  autos.  As  provas  não
autorizam  o  veredictum  dos  juízes  de  fato.  Há  uma
inconciliação entre a verdade real que restou espelhada nos
autos e a convicção exteriorizada pelos jurados.
Enfim, decisão manifestamente contrária as provas dos autos é
aquela que não tem apoio em prova alguma, é aquela proferida
ao  arrepio  de  tudo  quanto  mostram  os  autos.  (TJMS  –
2008.016813-1 – Rel. Des. Romero Osme Dias Lopes

Posto  isso,  pede-se  seja  conhecido  e  provido  o
presente recurso, anulando-se o julgamento realizado por ser contrário às
provas dos autos, devendo a apelada ser submetida a novo julgamento
perante o Tribunal do Júri, como incursa nas penas do artigo 121, § 2º,
inciso I e IV, c.c art. 61, inciso II, alínea “e” c.c art.29 “caput” todos do
Código Penal.
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Local e data

             Promotor de Justiça
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Autos n.º 

MM. Juiz:

Trata-se  de  pedido  de  extinção  da
punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa da
pretensão punitiva do Estado, formulado pelo sentenciado
Ulisses Nery de Oliveira Neto às fls. 1.044-1.049.

Conforme  sentença  de  fls.  1.018-1.020,
Ulisses Nery de Oliveira Neto foi condenado às penas de 02
(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática
do  delito  previsto  no  artigo  14  da  Lei  10.826/2003
(Estatuto do Desarmamento).

Logo, a prescrição do crime praticado pelo
sentenciado ocorre em 04 (quatro) anos, conforme preconiza
o artigo 109, V, 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  o  condenado  Ulisses,
nascido  em  15/02/1989,  tinha,  no  dia  dos  fatos,  18
(dezoito)  anos  de  idade,  o  que  lhe  confere  um  prazo
prescricional de 02 (dois) anos. 

Neste  contexto,  resta  reconhecida  a
prescrição, pois entre a data da decisão que pronunciou o
sentenciado (15/11/2008) (fl. 260) e a data da publicação
da sentença recorrível (13/05/2013) (fl. 1.022) decorreu
prazo superior a 02 (dois) anos, sem que houvesse qualquer
causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.
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Assim, considerando o disposto no artigo 109,
V, 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 seja
declarada  extinta  a  punibilidade  de  Ulisses  Nery  de
Oliveira Neto, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal
Brasileiro.

Local e data

Promotor de Justiça
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Autos n°. 

MM. Juiz:

Com base no disposto no art. 422 do Código de
Processo Penal, o Ministério Público Estadual requer a
intimação das vítimas Alex dos Anjos da Silva e Renata
Carrilho  da  Silva  para,  em  caráter  de
imprescindibilidade, serem inquiridas em plenário.

Outrossim, requer a juntada do “croqui” cm o
percurso percorrido pelas vítimas e pelo denunciado,
bem como, da cópia da ocorrência de atendimento às
vítimas na data dos fatos, ambos requeridos por este
órgão à f. 153.

Por  fim,  requer  a  juntada  aos  autos  da
certidão de antecedentes criminais atualizada do réu
Edgar Sales.

Local e data

Promotor de Justiça
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Autos n°. 

MM. Juiz:

Com base no disposto no artigo 422 do Código
de  Processo  Penal,  o  Ministério  Público  Estadual
requer a intimação da vítima Daiane Vieira Alves e da
testemunha Roberto Batista Vilalba para, em caráter de
imprescindibilidade, serem inquiridas em plenário.

Outrossim,  requer  a  juntada  aos  autos  da
certidão de antecedentes criminais atualizada do réu
Wilson Aquino Dias.

Local e data

Promotor de Justiça
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Autos n°.

MM. Juiz:

Com base no disposto no artigo 422 do Código
de  Processo  Penal,  o  Ministério  Público  Estadual
requer a intimação da vítima Wagner de Souza Pereira e
da  testemunha  Janaina  Serem  Pereira  Leite  para,  em
caráter  de  imprescindibilidade,  serem  inquiridas  em
plenário.

Outrossim,  requer  a  juntada  aos  autos  da
certidão de antecedentes criminais atualizada do réu
Alcibiades Veron Barros.

Local e data

Promotor de Justiça
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Autos n°. 

MM. Juiz:

Com  base  no  disposto  no  art.  422  do
Código  de  Processo  Penal,  o  Ministério  Público
Estadual requer a intimação da vítima Anderson Miranda
Barbosa, em caráter de imprescindibilidade, para ser
inquirida em plenário.

Outrossim,  requer  seja  oficiado  ao
Instituto de Medicina e Odontologia Legal – IMOL para
a elaboração do esquema de lesões corporais sofridos
pela  vítima  Anderson  Miranda  Barbosa  na  data  dos
fatos, devendo ser anexo a cópia do Laudo de Exame de
Corpo de Delito – Lesão Corporal Indireto (fls. 65-
66),  conforme requerido  por este  órgão à  fl. 77  e
deferidos pelo d. magistrado à fl. 82.

Por fim, requer a juntada aos autos da
certidão de antecedentes criminais atualizada do réu
Willian Diego da Silva Azevedo.

Local e data

Promotora de Justiça
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Autos n°. 

MM. Juiz:

Com base no disposto no art. 422 do Código de
Processo Penal, o Ministério Público Estadual requer a
intimação  das  testemunhas  Tatiane  Soares  Freire  e
Rosilene  de  Oliveira  para,  em  caráter  de
imprescindibilidade, serem inquiridas em plenário.

Outrossim,  requer  a  juntada  aos  autos  da
certidão de antecedentes criminais atualizada do réu
Neilton Silva Santos.

Local e data
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Autos n°.

MM. Juiz:

Com base no disposto no art. 422 do Código de
Processo Penal, o Ministério Público Estadual requer a
intimação  da  testemunha  Ércio  de  Anunciação  Ramos
para, em caráter de imprescindibilidade, ser inquirida
em plenário.

Outrossim,  requer  a  juntada  aos  autos  da
certidão de antecedentes criminais atualizada do réu
Evandro de Anunciação Ramos.

Local e data

Promotor de Justiça
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Autos n°.

MM. Juiz:

Com base no disposto no art. 422 do Código de
Processo Penal, o Ministério Público Estadual requer a
intimação das testemunhas Suzana da Silveira Andrade e
Otacília  Pereira  de  Araújo  para,  em  caráter  de
imprescindibilidade, serem inquiridas em plenário.

Outrossim,  requer  a  juntada  dos  laudos
periciais de Exame em Local do Crime e de Exame em
Vídeo  Gravado  em  Celular  pela  testemunha  Jorge
Teixeira Arosco, ambos requeridos por este órgão às
fls. 120-123 e deferidos pelo d. magistrado à f. 125.

Por  fim,  requer  a  juntada  aos  autos  da
certidão de antecedentes criminais atualizada do réu
Edgar Sales.

Local e data

Promotor de Justiça
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Autos nº 

MM. Juiz: 

Da  análise  dos  autos,  verifica-se  que  foi
realizada a citação pessoal da ré Anelina da Conceição
dos Santos (fl. 363), a qual apresentou Resposta à
Acusação à fl. 364, bem como, peticionou informando a
este Juízo a alteração de sua residência à fl. 371.

Entretanto,  a  ré,  posteriormente,  mudou
novamente de residência sem comunicar o novo endereço
ao Juízo processante (fl. 496). Assim, é patente a
impossibilidade de intimar pessoalmente a ré para a
audiência de instrução e julgamento determinada à fl.
560, pois esta está em local incerto e não sabido.

Portanto, a decretação da revelia da acusada,
devendo ser nomeado defensor dativo para acompanhar a
causa, é medida que se impõe, nos termos do artigo 367
do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 367. O processo seguirá sem a presença do
acusado que, citado ou intimado pessoalmente para
qualquer  ato,  deixar  de  comparecer  sem  motivo
justificado,  ou,  no  caso  de  mudança  de
residência,  não  comunicar  o  novo  endereço  ao
juízo.

Diante  do  exposto,  o  Ministério  Público
Estadual requer seja decretada a revelia da ré Anelina
da  Conceição  dos  Santos,  bem  como,  dado  o  devido
prosseguimento no feito, com fulcro no artigo 367 do
Código de Processo Penal.

P. Deferimento.

Local e Data
Promotora de Justiça

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



Autos nº 

MM. Juiz: 

O  Ministério  Público  Estadual,  por  sua
representante legal, com vistas acerca do ofício de
fl. 561, manifesta-se nos seguintes termos:

Verifica-se através do ofício de fl. 561,
que o acusado Rosalino Gonzales Valdez teria falecido
na data  de 09  de janeiro  de 2013,  entretanto, não
consta nos autos nenhuma documentação comprobatória.

Dessa forma, o Ministério Público Estadual
requer seja oficiado ao juízo da 1ª Vara Criminal da
Comarca de Três Lagoas/MS para que encaminhe a cópia
da  certidão  de  óbito  em  nome  de  Rosalino  Gonzales
Valdez.

Após, protesto por nova vista.

Local e Data
Promotora de Justiça
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Autos nº 

MM. Juiz: 

Trata-se de  Ação Penal  instaurada em face de Bruno Aquino,
Makson Silveira da Silva,  Thaís  Ribas e Laura Cristiane Arruda Rodrigues
pela suposta prática do delito de lesão corporal grave descrito no art. 129, §1º,
I, do Código Penal.

Em sede de audiência (f. 506), o d. magistrado determinou vistas
dos autos a este Órgão, a fim de manifestar-se quanto à eventual ocorrência da
prescrição virtual em relação aos réus Bruno Aquino e Makson Silveira da
Silva.

Além disso,  a  defesa  da ré  Laura  Cristiane Arruda Rodrigues
pugnou no mesmo sentido às fls. 502-505.

O artigo 331 do Código Penal prevê pena de reclusão de 01 (um)
ano a 05 (cinco) anos, cujo prazo prescricional é de 12 (doze) anos, conforme
preceitua o artigo 109, III, do Código Penal.

Insta  salientar  que,  os  denunciados  Bruno  Aquino,  Makson
Silveira da Silva e Laura Cristiane Arruda Rodrigues eram, ao tempo do crime,
menores de 21 (vinte e um) anos. Portanto, o prazo prescricional é reduzido
pela metade, por força do artigo 115, do Código Penal, passando, neste caso, a
ser de 06 (seis) anos. 

Posto  isso,  verifico  que  a  denúncia  foi  recebida  na  data  de
28/09/2009 e o processo foi suspenso em relação aos réus Bruno Aquino e
Makson Silveira da Silva na data de 03/02/2011 (fls. 205-210).

Contudo, em 11/05/2011,  os acusados Bruno e Makson foram
encontrados e devidamente citados, sendo dado prosseguimento ao feito (fls.
258-259).

Conforme disposição do § 6º, do artigo 89, da Lei 9.099/95, o
prazo da prescrição é suspenso durante a suspensão condicional do processo,
portanto, exclui-se tal período da contagem prescricional da prática do delito.

Nesse  sentido,  a  jurisprudência  preleciona  no  que  concerne  ao
entendimento do artigo 89 § 6º da Lei 9.099/95.
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EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PREJUDICIAL
DE  MÉRITO.  PRESCRIÇÃO.  SUSPENSÃO  DO  LAPSO
TEMPORAL. 

1.  A revogação da suspensão condicional do processo
suspende a contagem do lapso temporal, ou seja, entre o dia que foi
homologada e a sua revogação não podem ser contada a prescrição,
de  acordo  com    artigo  89,  §  6º  ,  da    Lei  nº  9.099/95.  (TJES;  ACr
42040002380; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu
Rosa; DJES 12/04/2011; Pág. 154)

Desse  modo,  vislumbro  que  do  recebimento  da  denúncia  até  o
presente  momento,  descontados  ainda  os  períodos  da  suspensão  do  prazo
prescricional nos autos em relação a Bruno e Makson, houve o transcurso de
prazo inferior a 06 (seis) anos. 

Quanto  ao  reconhecimento  de  eventual  prescrição  virtual,  cabe
consignar que o referido pedido carece de previsão legal.

Com  efeito,  a  prescrição  da  pretensão  punitiva  em  perspectiva,
também  denominada  prescrição  antecipada  ou  virtual,  consiste  no
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, antes mesmo do
término da ação penal, hipótese em que o exercício do jus puniendi se revela de
antemão, inviável.

Assim, o entendimento jurisprudencial dominando é no sentido de
que  tal  modalidade  de  prescrição  não  encontra  amparo  legal,  tratando-se  de
verdadeira tese extra legem.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula n.
438, que proíbe a aplicação da prescrição antecipada, in verbis:

Súmula 438: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição
da  pretensão  punitiva  com  fundamento  em  pena  hipotética,
independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

Ainda,  importante  colacionar  decisões  do  Superior  Tribunal  de
Justiça:

HABEAS  CORPUS.  PACIENTES  DENUNCIADOS  PELO  DELITO
DE  NOMEAR  OU  ADMITIR  SERVIDOR  CONTRA  EXPRESSA
DISPOSIÇÃO LEGAL (ART.  1o.,  XIII  DO DECRETO-LEI 201/67).
TRANCAMENTO  DA  AÇÃO  PENAL,  POR  ALEGADA
ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.  MATÉRIA  NÃO  DEBATIDA  NO
TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO
EM  PERSPECTIVA.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL.
PRECEDENTES  DO  STJ.  NULIDADE  DO  ACÓRDÃO.  NÃO
OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA DA SEGUNDA
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PACIENTE.  CIÊNCIA  INEQUÍVOCA  DA  INTIMAÇÃO  PARA
OFERTAR CONTRARRAZÕES. OPÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO
ATO  PROCESSUAL  PERANTE  A  SEGUNDA  INSTÂNCIA.
PARECER  DO  MPF PELA DENEGAÇÃO  DA ORDEM.  HABEAS
CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E,  NESSA EXTENSÃO,
ORDEM DENEGADA.
(...)
2.    Há muito se encontra cristalizado nesta Corte Superior o entendimento
quanto  à  impossibilidade  de  ser  reconhecida  a  chamada  prescrição  em
perspectiva ou antecipada, por absoluta falta de previsão legal.
(...)
5.    Habeas  Corpus  parcialmente  conhecido  e,  nessa  extensão,  ordem
denegada.
(HC  127.040/PR,  Rel.  Ministro   NAPOLEÃO  NUNES  MAIA FILHO,
QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2009, DJe 28/09/2009)

HABEAS  CORPUS.  PRESCRIÇÃO  DA PRETENSÃO  PUNITIVA.
CRIME  AMBIENTAL.  ART.  60  DA  LEI  9.605/98.  DELITO
PERMANENTE. TERMO CIRCUNSTANCIADO. MARCO INICIAL
DO  LAPSO  PRESCRICIONAL.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DA
CESSAÇÃO  DA  PERMANÊNCIA.  INOCORRÊNCIA  DA  CAUSA
EXTINTIVA.
1. Conforme disposto no art. 111 do CP, no crime previsto no art. 60 da Lei
9.605/98 não se inicia o cálculo do lapso prescricional a partir da data do
termo circunstanciado, já que nos delitos permanentes o marco inaugural da
causa extintiva, antes de transitar em julgado a sentença, começa do dia em
que cessou a permanência, fato que não restou comprovado.
2.  Mesmo que  se  considere  como  data  inicial  a  atuação  estatal,  não  se
constatando que entre o referido dia até o que recebeu a denúncia ocorreu
tempo suficiente ao reconhecimento da prescrição, estando o feito suspenso,
é inviável acolher-se a pretensão de extinção da punibilidade.
3. Este Tribunal adotou a orientação de que é inadmissível a declaração da
causa extintiva,  com suporte na sanção hipoteticamente calculada,  pois o
ordenamento jurídico pátrio não admite o reconhecimento da referida causa
em perspectiva, antecipada ou virtual.
4. Ordem denegada.
(HC 94.101/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 13/08/2009, DJe 21/09/2009)

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.  ACÓRDÃO  RECORRIDO  EM  CONSONÂNCIA
COM  ENTENDIMENTO  DESTA  CORTE.  SÚMULA  83/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
1.  Inviável  o  reconhecimento  de  prescrição  antecipada,  por  ausência  de
previsão legal. Trata-se, ademais, de instituto repudiado pela jurisprudência
desta  Corte  e  do  Supremo  Tribunal  Federal,  por  violar  o  princípio  da
presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente
aplicada.
2. Agravo regimental improvido.
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(AgRg no Ag 764.670/RS, Rel. Ministra  MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 09/12/2008)

Portanto,  a  r.  decisão  contraria  posicionamento  do   Superior
Tribunal de Justiça.

 
Não  destoa  do  acima  exposto,  o  entendimento  consolidado  pelo

excelso  Supremo  Tribunal  Federal  que  já  decidiu  reiteradamente  que  o
reconhecimento da prescrição virtual é inadmissível em face da inexistência de
previsão  legal  no  ordenamento  jurídico,  conforme  se  observa  dos  v.  arestos
abaixo transcritos:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
CRIMINAL.  ATOS  OBCENOS.  MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.  OFENSA  INDIRETA  À
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.  Controvérsia  decidida à luz
de norma infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 2. As
alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo
legal,  da  motivação dos  atos  decisórios,  do  contraditório,  dos  limites  da
coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio
de  normas  inferiores,  podem  configurar,  quando  muito,  situações  de
violação meramente reflexa do texto da Constituição.  3. A jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de não admitir a
prescrição antecipada pela pena em perspectiva. Agravo regimental a
que se nega provimento. (AI 728423 AgR, Relator(a):  Min. EROS GRAU,
Segunda  Turma,  julgado  em 26/05/2009,  DJe-113  DIVULG  18-06-2009
PUBLIC 19-06-2009 EMENT VOL-02365-12 PP-02555 - Grifamos) 

HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA
NÃO  SUBMETIDA  À  CORTE  ESTADUAL  TAMPOUCO  AO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  SUPRESSÃO  DE
INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA.
AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL.  JURISPRUDÊNCIA  DESTA
CORTE. ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. I - Não se
conhece  de matéria  não submetida à  Corte  a  quo,  sob pena de  indevida
supressão de instância.  II - Conforme a remansosa jurisprudência desta
Corte, não se admite a chamada prescrição antecipada por ausência de
previsão legal. III -  Writ  parcialmente conhecido, e,  na parte conhecida,
denegada  a  ordem.
(HC  94338,  Relator(a):  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Primeira
Turma, julgado em 31/03/2009, DJe-071 DIVULG 16-04-2009 PUBLIC 17-
04-2009 EMENT VOL-02356-04 PP-00684 - Grifamos) 

DENÚNCIA.  CRIME  TRÁFICO DE  INFLUÊNCIA.  INDÍCIOS  DE
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.  IMPOSSIBILIDADE
DE  EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE  PELA  PRESCRIÇÃO  EM
PERSPECTIVA. PRECEDENTES. 1. Narrando a denúncia fatos típicos e
estando presentes indícios da materialidade e da autoria, não há como deixar
de  recebê-la,  sendo  prematuro,  antes  de  encerrar  a  instrução  criminal,
avançar no sentido de tomar decisão definitiva a respeito da efetiva prática
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do  crime  capitulado  na  peça  acusatória.  2.  Esta  Suprema  Corte,  em
diversos  precedentes,  já  afastou  a  aplicação  da  prescrição  em
perspectiva da pretensão punitiva estatal por falta de previsão legal. 3.
Denúncia  recebida.  (Inq  2728,  Relator(a):  Min.  MENEZES  DIREITO,
Tribunal  Pleno,  julgado  em  19/02/2009,  DJe-059  DIVULG  26-03-2009
PUBLIC 27-03-2009 EMENT VOL-02354-02 PP-00252 LEXSTF v. 31, n.
363, 2009, p. 483-496 - Grifamos) 

 
Assim,  o  pedido do reconhecimento da  prescrição  virtual  dos

réus  Bruno  Aquino,  Makson  Silveira  da  Silva  e  Laura  Cristiane  Arruda
Rodrigues nestes autos é incabível, em razão de inexistência de previsão legal.

Diante  do  exposto,  o  Ministério  Público  Estadual,  por  sua
representante legal, manifesta-se pelo prosseguimento do feito.

 É a manifestação.

Local e data

Promotora de Justiça 
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Autos nº 

MM. Juiz:

Trata-se de Ação Penal instaurada em face
de  Elias  Xavier  de  Souza  pela  suposta  prática  dos
crimes previstos no artigo 129,  caput, e artigo 147,
ambos do Código Penal, contra a vítima Osmar Rodrigues
Chaves.

Proferida  a  sentença  que  impronunciou  o
acusado  Elias  pela  prática  do  crime  de  homicídio
doloso às fls. 602-610, o douto magistrado determinou
que  após  a  preclusão  da  referida  sentença  fossem
avaliadas as imputações referente aos delitos de lesão
corporal leve e ameaça.

O artigo 147 e o artigo 129,  caput, ambos
do Código Penal Brasileiro, prevêem penas de detenção
de 1 (um) mês a 6 (seis) meses e de 3 (três) meses a 1
(um) ano, respectivamente.

Assim, quanto ao crime de ameaça, de acordo
com a pena aplicada, conforme preceitua o artigo 109,
VI, do Código Penal, (com redação anterior a dada pela
Lei  12.234/2010),  a  pretensão  punitiva  do  Estado
prescreve em 02 (dois) anos.

Já no que tange ao delito de lesão corporal
leve, a pretensão punitiva do Estado prescreve em 4
(quatro) anos, nos termos do o artigo 109, V, do mesmo
Codex.

Posto  isso,  verifica-se  que  os  fatos
ocorreram no dia 03/07/2003 e a denúncia foi recebida
na data de 10/03/2011 (fls. 270-275), assim, passaram-
se  mais  de  7  (sete)  anos  antes  do  recebimento  da
denúncia  sem  a  ocorrência  de  qualquer  causa  de
suspensão ou interrupção da prescrição.

Assim, feita a projeção de eventual pena a
ser infligida ao acusado, caso venha a ser condenado,
observa-se que deverá ser reconhecida a prescrição da
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pretensão punitiva do Estado, ainda que condenado em
grau máximo em ambas as penas.

Ora  Excelência,  portanto,  a  ação  penal
mostra-se desnecessária e inútil no caso em epígrafe,
pois  a  visada  sanção  jamais  será  efetivamente
aplicada, acarretando na falta de justa causa para o
prosseguimento da presente ação.

Nesse  sentido,  tem-se  o  entendimento  da
jurisprudência:

“O processo, como instrumento, não tem razão de
ser,  quando  o  único  resultado  previsível  será,
inevitavelmente, o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva. O interesse de agir exige um
resultado  útil  da  ação  penal.  Se  não  houver
possível  aplicação  de  sanção,  inexistirá  justa
causa para tanto (ação Penal). Só uma concepção
errônea  do  processo  pode  sustentar  a
indispensabilidade da ação penal, mesmo sabendo-se
que ela levará ao nada jurídico, ao zero social, e
a  custa  de  desperdício  de  tempo  e  recursos
materiais do Estado. Desta forma, demonstrado que a
pena  projetada,  na  hipótese  de  uma  condenação,
estará prescrita, deve-se declará-la. A submissão
do acusado ao processo decorre do interesse estatal
em  proteger  o  inocente  e  não  intimidá-lo,  numa
forma de adiantamento da pena. Recurso improvido.”
(TJRS  –  SER  70003684610  –  6ª  T.  –  Rel.  Sylvio
Batista Neto – J. 21.2.2003).

Diante  do  exposto,  o  Ministério  Público
Estadual,  por  sua  representante  legal,  requer  a
decretação da extinção da punibilidade do Estado em
relação ao réu Elias Xavier de Souza, nos termos do
artigo 107, IV, do Código Penal.

    Local e data

Promotor de Justiça 
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Autos nº. 

MM. Juiz:

O Ministério Público Estadual ofereceu
denúncia contra  Paulo Sérgio Ossuna, tendo em vista
que no dia 13 de junho de 2013, por volta de 20h30min,
na Rua Theophilo Masse, Qd. 06 Lt. 49, bairro Portal
da Lagoa, nesta capital, este efetuou golpe com arma
branca (faca) contra a vítima Paulo Henrique Ossuna,
causando-lhe  ferimentos  que  não  foram  a  causa
eficiente de sua morte, por circunstâncias alheias a
sua vontade

Diante  das  provas  constantes  do
Inquérito Policial, o Ministério Público entendeu que
o  denunciado  cometeu  o  delito  impelido  por  motivo
torpe.

Assim,  Paulo  Sérgio  Ossuna  foi
denunciado como incurso no artigo 121, § 2º, I (motivo
torpe)  e  IV  (recurso  que  dificultou  a  defesa  da
vítima) c/c o art. 14, inciso II, c/c o art. 61, II,
alínea  “e”,  todos  do  Código  Penal  Brasileiro,  com
implicações  da  Lei  8.072/90  (Lei  dos  Crimes
Hediondos).

Contudo, os autos vieram com vistas ao
Ministério  Público  Estadual  para  especificação  das
circunstâncias fáticas que culminaram na qualificação
pelo motivo torpe da conduta do réu, conforme despacho
de fl. 48.

 
Conquanto em seu interrogatório de fls.

13-14, Paulo Sérgio Ossuna alegue que somente desferiu
um golpe com faca contra seu irmão, ora vítima, em
razão  deste  ter-lhe  atirado  um  tijolo,  esta  versão
contraria a lógica e o bom senso.

Verifica-se  das  declarações  prestada
pela vítima Paulo Henrique Ossuna às fls. 36-37, que
após uma discussão banal entre esta e o denunciado,
Paulo Sérgio inesperadamente desferiu golpes na cabeça
da vítima pelas costas, sendo, só então, que a vítima
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arremessou o tijolo contra o denunciado na tentativa
de esquivar-se deste.

Depreende-se  do  Boletim  de  Ocorrência
de fls. 17-18, que o médico plantonista, que prestou
socorro à vítima na data dos fatos, informou que esta
apresentava um corte nas costas e quatro na região da
cabeça.

Ora Excelência, pelas provas colididas
no caderno investigatório, nota-se que a dinâmica dos
fatos apresentada pela vítima Paulo Henrique possui
indícios  suficientes  de  veracidade  para  embasar  a
qualificadora  prevista  no  inciso  I,  §2º,  do  artigo
121, do Código Penal.

Portanto,  imbuído  de  reprovável  ódio
vingativo, o denunciado decidiu matar a vítima somente
em razão de uma discussão corriqueira entre estas.

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

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)

TJSC:  “A  vingança,  decorrente  de  ressentimento
reprimido,  que  impele  o  réu  ao  cometimento  do
crime, caracteriza o motivo torpe a que se reporta
o art. 121, § 2º, I, CP.” 2 (grifo nosso)

Não bastasse os argumentos supra, sobre
referida qualificadora, Julio Fabbrini Mirabete traz
seus ensinamentos:

“Também se qualifica o homicídio por qualquer outra
motivação  torpe,  ou  seja,  repugnante,  ignóbil,
desprezível,  profundamente  imoral  (cupidez,
satisfação de desejos sexuais, etc.).” 3

1 TJRS – RJTJERGS 146/57
2 RT 781/677 e JCAT 242/348
3 MIRABETE, Julio Fabbrini – Código penal interpretado – 5ª ed. – São Paulo: Atlas, 2005, p. 916.
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Ante ao exposto, o Ministério Público
Estadual ratifica os termos da denúncia, pugnando pelo
seu recebimento, aceitando a vingança como motivação
do crime apurado. 

Local e data

Promotor de Justiça
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Autos nº. 
IP. Nº. 

MM. Juiz:

O  Ministério  Público  Estadual  ofereceu
denúncia contra GLEISON MENDONÇA DOS SANTOS, tendo em
vista que no dia 18 de maio de 2012, por volta de
18h45min, na Rua Agenor Pinto, bairro Nova Lima, nesta
capital,  este  desferiu  pauladas  contra  a  vítima
Everson Tabordo de Mendonça, causando-lhe ferimentos
que foram a causa eficiente de sua morte.

Diante  das  provas  constantes  do  Inquérito
Policial,  o  Ministério  Público  entendeu  que  o
denunciado cometeu o delito impelido por motivo torpe.

Assim,  GLEISON  MENDONÇA  DOS  SANTOS  foi
denunciado como incurso no artigo 121, § 2°, I (motivo
torpe)  e  IV  (recurso  que  dificultou  a  defesa  da
vítima) do Código Penal Brasileiro, com implicações da
Lei nº 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos).

Contudo,  os  autos  vieram  com  vistas  ao
Ministério  Público  Estadual  para  especificação  das
circunstâncias fáticas que culminaram na qualificação
pelo motivo torpe da conduta do réu, conforme despacho
de f. 05.

 
Verifica-se dos depoimentos das testemunhas

ouvidas  na  fase  inquisitorial  (fls.  16-17/IP,  18-
19/IP, 20-21/IP, 22-23/IP e 24-25/IP), que estas são
uníssonas em afirmar que o réu e a vítima possuíam um
relacionamento  conflituoso,  sendo  que  a  postura  da
vítima incomodava Gleison Mendonça dos Santos.

Além disso, as desavenças entre denunciado e
vítima  seriam  em  razão  desta  causar  transtorno  aos
familiares de ambos com seus atos.

Assim, imbuído de reprovável ódio vingativo,
o denunciado  decidiu matar  a vítima,  a fim  que as
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desordens causadas por Everson cessassem; sendo que,
de  posse  de  um  pedaço  de  madeira,  ao  avistá-la,
desferiu-lhe golpes, acertando-a.

Ainda, conquanto tenha, em tese, tentado se
defender,  alegando  razões  diversas  das  reais,  o
denunciado confessou em seu interrogatório que cometeu
o delito por vingança, conforme se observa às fls. 14-
15.

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

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)

TJSC: “A vingança, decorrente de ressentimento
reprimido, que impele o réu ao cometimento do
crime,  caracteriza  o  motivo  torpe  a  que  se
reporta  o  art.  121,  §  2º,  I,  CP.”  2 (grifo
nosso)

Não  bastasse  os  argumentos  supra,  sobre
referida qualificadora, Julio Fabbrini Mirabete3 traz
seus ensinamentos:

“Também se qualifica o homicídio por qualquer
outra  motivação  torpe,  ou  seja,  repugnante,
ignóbil,  desprezível,  profundamente  imoral
(cupidez, satisfação de desejos sexuais, etc.).”

Ante  ao  exposto,  o  Ministério  Público
Estadual ratifica os termos da denúncia, pugnando pelo
seu recebimento, aceitando a vingança como motivação
do crime apurado. 

Local e data

1 TJRS – RJTJERGS 146/57
2 RT 781/677 e JCAT 242/348
3 MIRABETE, Julio Fabbrini – Código penal interpretado – 5ª ed. – São Paulo: Atlas, 2005, pág. 916
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Autos nº 

MM. Juiz:

MM. Juiz:

O  Ministério  Público  Estadual  ofereceu
denúncia contra Pedrinho César Garcia Lucas Leal como
incurso nas penas do artigo 121, §2º, I (motivo torpe)
e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do
Código  Penal  Brasileiro,  com  as  implicações  na  Lei
8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos) e no artigo 14
da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

Diante das provas constantes do Inquérito
Policial, este órgão ministerial entendeu que havia
indícios  e  materialidade  suficientes  para  o
oferecimento da denúncia contra Pedrinho César Garcia
Lucas Leal.

Contudo, os autos vieram para manifestação
para esclarecer acerca da materialidade do delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido previsto
no  artigo  14  da  Lei  10.826/2003  (Estatuto  do
Desarmamento) (fl. 90).

Compulsando  o  feito,  vislumbra-se  que  o
denunciado Pedrinho César Garcia Lucas Leal, em seu
interrogatório  na  fase  inquisitorial  (fls.  23-24),
afirmou que utilizou uma arma de fogo sem a devida
autorização. Vejamos:

“QUE,  para  perpetrar  o  delito  o  interrogando
utilizou uma arma de fogo, tipo revólver calibre .
38, do qual não sabe declinar a marca, mas afirma
que  o  tambor  de  tal  arma  estava  totalmente
municiada  com  seis  munições,  QUE  adquiriu  a
referida arma por R$ 500,00, há aproximadamente um
mês  de  um  desconhecido  em  via  pública nas
proximidades  do  Bairro  Pedro  Teruel  Filho,
conhecido  como  “Cidade  de  Deus”,  sem  motivo
específico, apenas por acreditar ser interessante
ter uma arma de fogo.” (grifo nosso)
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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 dispensou a arma de fogo em um
“trieiro” próximo ao local dos fatos, 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.
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.” 1

STJ:  “HABEAS  CORPUS.  PENAL.  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES  E  PORTE  ILEGAL  DE  MUNIÇÃO  DE  USO
RESTRITO.  INOBSERVÂNCIA  DO  ART.  31  DA  LEI  N.º

1 

1 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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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,
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. 2”

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

2 
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verificação  da  materialidade  delitiva,  conquanto
resulte  do  acervo  probatório  a  sua  efetiva
apreensão em poder do menor.” 3

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 que há indícios de 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  –
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.” 4

3 
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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.” 5

TJMS: “E M E N T A           –   APELAÇÃO CRIMINAL
–  PORTE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  –  SENTENÇA
CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE
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

4 Apelação Criminal - Reclusão - N. 2011.017431-6/0000-00 - Campo Grande. Relatora: Exmª Srª Desª 
Marilza Lúcia Fortes.

5 Apelação Criminal - Reclusão - N. 2010.035355-5/0000-00 - Rio Brilhante. Relator: Exmo. Sr. Des. 
Claudionor Miguel Abss Duarte.
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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.” 6

Sendo  assim,  ante  a  confissão  do  próprio
acusado de que portava arma de fogo sem autorização e
em  desacordo  com  determinação  legal,  verifica-se  a
existência de indícios suficientes de materialidade do
delito em testilha, devendo a denúncia oferecida às
fls. 01-03 ser devidamente recebida.

Promotor de Justiça

6 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 nº 

MM. Juiz: 

Os  autos  foram  encaminhados  a  esta
Promotoria  de  Justiça  para  manifestação  acerca  do
despacho de fl. 395.

Compulsando  o  feito,  verifica-se  que
não há divergência entre o relatório de investigação
de fl. 67 e os laudos periciais de fls. 102-108 e 117-
124, pelas razões a seguir expostas.

Infere-se do Relatório de Investigação
nº 683/2009/S.O.I/2009, que no dia 20 de agosto de
2009, foi apreendida a arma de fogo tipo revólver,
calibre .22, marca Amadeo Rossi, modelo LR, cromado
com tala de madeira, com numeração de série aparente
547921, na posse de Fernando Sabino Gomes (fl. 67).

Assim,  a  referida  arma  de  fogo  foi
encaminhada ao Instituto de Criminalística – IC para
elaboração do Laudo Pericial de Exame em Arma de Fogo
(revólver) e em Projétil de Arma de Fogo (fls. 102-
108).

Ocorre  que,  conforme  item  “d”  da
descrição do objeto na fl. 104 do aludido laudo, houve
um  erro  na  constatação  preliminar  da  numeração  de
série  aparente  da  arma  apreendida  à  fl.  67,  pois
apesar de constar no relatório da investigação que a
numeração  era  547921,  na  realidade  tratava-se  da
sequência 647921.

Por  fim,  quanto  ao  Laudo  Pericial  de
fls. 117-124, observa-se que se refere a outra a arma
de fogo apreendida nos autos, sendo a tipo revólver,
calibre .38, marca Amadeo Rossi, modelo Special, cano
curto,  numeração  de  série  aparente  AA457065,
apreendida à fl. 47, na posse de Maximiliano Denis
Peralta.
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Dessa  forma,  não  havendo  divergências
quanto  às  armas  apreendidas  e  aos  laudos  periciais
realizados, o Ministério Público Estadual requer seja
dado o regular prosseguimento do feito com a pronúncia
dos acusados.

P. Deferimento.

Local e data

 
Promotor de Justiça
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Autos nº 

MM. Juiz:

Ciente o Ministério Público Estadual da juntada do ofício oriundo
do Instituto Médico Legal – IML (fls. 464-466).

Assim,  o  Ministério  Público  Estadual,  por  meio  de  sua
representante  legal,  requer  seja  extraída  cópia  dos  prontuários  médicos  das
vítimas Analdo Vidal as Silva Júnior e Allysson Vidal da Silva às fls. 242-392 e
393-403, respectivamente, com o fim de ser encaminhada ao Instituto Médico
Legal - IMOL, para realização de Exames de Corpo de Delito – Lesão Corporal
Indireto e após, a juntada destes aos presentes autos.

Local e data

Promotor de Justiça
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Autos nº 

MM. Juiz: 

Da análise dos autos, observa-se que o
Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito – Exame
Direto de Lesão Corporal da vítima Maria Luciani da
Silva  constante  nas  fls.  31-32,  encontra-se
incompleto, pois não foi digitalizado o verso da f.
31.

Ademais,  verifica-se  no  Termo  de
Assentada de f. 91, que foi determinado à expedição de
ofício ao juízo da Comarca de Santa Luzia D’Oeste/RO,
para  que  este  informasse  acerca  do  cumprimento  da
Carta Precatória expedida às fls. 87-88.

Entretanto, denota-se dos autos que o
aludido  ofício  não  foi  expedido  até  o  presente
momento.

Diante do exposto, o Ministério Público
Estadual,  por  sua  representante  legal,  antes  de
apresentar seus memoriais, requer:

a) Seja  digitalizado  o  verso  da
primeira  página  do  Laudo  Pericial  de
Exame de Corpo de Delito – Exame Direto
de  Lesão  Corporal  da  vítima  Maria
Luciani da Silva às fls. 31-32.

b) Seja  expedido  ofício  à  Comarca  de
Comarca  de  Santa  Luzia  D’Oeste/RO,
devidamente  instruído,  requisitando
informações  acerca  do  cumprimento  da
Carta Precatória de fls. 87-88.

P. Deferimento.

Local e data
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Autos nº

MM. Juiz: 

Da  análise  dos  autos,  observa-se  que
este órgão ministerial requereu a expedição de ofício
ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal – IMOL
para a remessa do Laudo Pericial de Exame de Corpo de
Delito  –  Exame  de  Lesão  Corporal  da  vítima  João
Cristino Canteiro, pois o Laudo Pericial acostado às
fls. 121-122 refere-se a outros fatos (fls. 125-126).

Assim, foi determinada a expedição do
aludido ofício, conforme despacho de f. 130.

Ocorre que, novamente o IMOL encaminhou
equivocadamente o Laudo Pericial nº 185.720/2012-IMOL
(fls. 145-146).

Diante do exposto, o Ministério Público
Estadual  requer  seja  expedido  novo  ofício  ao  IMOL
solicitando a remessa do Laudo Pericial de Exame de
Corpo de Delito – Exame de Lesão Corporal da vítima
João Cristino Canteiro, devendo constar expressamente
no ofício que o aludido laudo concerne a fato ocorrido
na data de 02 de setembro de 2012.

Local e data
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Autos nº 

MM. Juiz: 

Da análise dos autos, verifica-se no
Termo de Assentada de f. 292, que foi realizado os
interrogatórios  dos  réus  Jefferson  de  Santana
Apolinario e Fábio Fernandes de Souza, os quais foram
gravados pelo sistema de estenotipia informatizada.

Em  sede  de  audiências,  foi
determinado  as  transcrições  dos  aludidos
interrogatórios,  devendo  estas  serem  anexadas  aos
autos,  com  posterior  vista  às  partes  para  a
apresentação das alegações finais.

Ocorre  que,  o  teor  dos  referidos
interrogatórios não consta no presente feito.

Diante  do  exposto,  o  Ministério
Público Estadual, por sua representante legal, antes
de apresentar seus memoriais, requer seja acostado as
transcrições dos interrogatórios dos réus Jefferson de
Santana  Apolinario  e  Fábio  Fernandes  de  Souza,
realizados no dia 20/08/2012.

P. Deferimento.

Local e data
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Autos n. 
Réu: 

MM. JUIZ:

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.

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

Entretanto,  o  d.  magistrado  determinou  a
desclassificação dos crimes de tentativa de homicídio
imputados ao réu para o delito de lesão corporal leve.

Com  efeito,  consta  no  Laudo  de  Exame  de
Corpo  de  Delito  de  fls.  16-18  que  a  vítima  Jayce
Jeanluqui Pereira Oliveira sofreu lesão corporal de
natureza leve.

Dessa  forma,  é  sabido  que  ação  penal
relativa aos crimes de lesão corporal leve é pública
condicionada à representação do ofendido, nos termos
do disposto no art. 88 da Lei 9.099/95, que diz:

“Art. 88. Além das hipóteses do Código Penal, e
da  legislação  especial,  dependerá  de
representação a ação penal relativa aos crimes
de lesões corporais leves e lesões culposas”.

Contudo, a vítima Jayce Jeanluqui Pereira
Oliveira,  apesar  de  intimada  para  representar
criminalmente (f. 254), não representou criminalmente
contra seu agressor (f. 255).

“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



Ante o exposto, tendo em vista que decaiu o
direito  de  representação  da  vítima  Jayce  Jeanluqui
Pereira Oliveira, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL requer
seja  DECLARADA  EXTINTA  A  PUNIBILIDADE do  acusado
Jeferson Santos Silva,  ante a decadência, nos termos
do art. 107, IV, segunda parte, do Código 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
2



Autos n° 0029793-25.2010.8.12.0001

MM. Juiz:

O  Ministério  Público  Estadual,  por  sua
representante legal, requer seja declarada extinta a
pretensão punitiva do Estado em face do acusado Daniel
dos  Santos Leite,  nos termos  do artigo  107, I,  do
Código  Penal,  tendo  em  vista  o  seu  falecimento,
consoante  informação  de  seu  patrono  e  certidão  de
óbito de fls. 237 e 238, respectivamente.

Local e data

Promotor de Justiça
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Autos nº 

MM. Juiz: 

Da análise dos autos, verifica-se da
certidão  cartorária  de  fl.  265,  que  não  houve  a
expedição do mandado de intimação à testemunha Nilda
Dias Limas para comparecimento da audiência designada
à fl. 259, sob a seguinte justificativa: “tendo em
vista a certidão do oficial de justiça de fl. 258”.

Infere-se da cota ministerial de fl.
264, que foi requerido que a aludida testemunha fosse
intimada nos seguintes destinos: “Rua Falcão, nº 151,
bairro  Morada  Verde,  e  Rua  Jacobina,  Qd  36  Lt  1,
bairro Jardim Inápolis, ambos nesta capital”.

Outrossim, denota-se da certidão do
oficial  de  justiça  de  fl.  258,  que  os  endereços
diligenciados  com  o  fito  de  intimar  a  testemunha
Nilda, a qual não foi localizada, foram: Rua Uba, nº
30,  e  Rua  Ajoana,  nº  26,  ambos  no  bairro  Jardim
Inápolis, nesta capital.

Portanto, observa-se nos autos que
os locais indicados por este Órgão ministerial à fl.
264, nos quais possivelmente a aludida testemunha será
localizada, não foram diligenciados. 

Diante  do  exposto,  o  Ministério
Público  Estadual  requer  seja  expedido  o  mandado  de
intimação à testemunha Nilda Dias Limas, a fim que
esta compareça na audiência designada para a data de
19 de julho de 2013, às 15h30min.

P. Deferimento.

Local e data

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



Autos nº 

MM. Juiz: 

O Ministério Público Estadual, por
sua  representante  legal,  com  vistas  a  Defesa
Preliminar apresentada pelo acusado Adriano José Lopes
Moura, manifesta-se nos seguintes termos:

Ao acusado Adriano José Lopes Moura
é  imputada  a  prática  do  delito  de  homicídio
qualificado pelo motivo torpe, descrito no artigo 121,
§2º, I, do Código Penal.

A denúncia foi recebida à fls. 320-
321.

Em que pese as alegações apresentada
pelo réu Adriano José Lopes Moura, entende este Órgão
estarem presentes a prova da materialidade e indícios
suficientes  de  autoria,  haja  vista  os  elementos
coligidos nos autos.

Há que se salientar que a denúncia
foi recebida em seus termos, pois que oferecida de
acordo  com  o  disposto  no  artigo  41  do  Código  de
Processo Penal e, portanto, por não estarem presentes
nenhuma das hipóteses do artigo 395 do mesmo Código.

Ademais,  o  réu  não  apresentou
quaisquer  documentos  ou  provas  capaz  de  absolvê-lo
sumariamente (art. 397 do CPP).

Dessa  forma,  este  Órgão  requer  a
juntada  do  mandado  de  citação  expedido  à  f.  324,
devidamente  cumprido,  e  regular  prosseguimento  do
feito.

Local e data

Promotor de Justiça
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Autos nº 

MM. Juiz: 

O  Ministério  Público  Estadual,  por  sua
representante  legal,  com  vistas  acerca  da  Defesa
Preliminar apresentada pelo acusado Raimundo Cordeiro
(fl. 104), manifesta-se nos seguintes termos:

Verifica-se  que  a  defesa  se  restringiu
somente em afirmar que os fatos narrados na denúncia
são improcedentes.

Entretanto,  entende  este  Órgão  estar
presentes  a  prova  da  materialidade  e  indícios
suficientes  de  autoria,  haja  vista  os  elementos
coligidos nos autos.

Há  que  se  salientar  que  a  denúncia  foi
recebida em seus termos, pois que oferecida conforme o
disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal e,
portanto,  por  não  estarem  presentes  nenhuma  das
hipóteses do artigo 395 do mesmo Código.

Ademais,  o  réu  não  apresentou  quaisquer
documentos ou provas capaz de absolvê-lo sumariamente
(art. 397 do CPP).

Dessa forma, o Ministério Público Estadual
requer seja designada audiência de instrução e, seja
dado o regular prosseguimento do feito.

Local e data

Promotor de Justiça
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Autos nº 

MM. Juiz: 

O Ministério Público Estadual está
ciente da decisão de fl. 202, bem como, do despacho de
fls. 205-206.

Além disso, foi feito os autos com
vista  a  este  Órgão  acerca  da  Defesa  Preliminar
apresentada pelos acusados Rogério Batista Shuartz e
Júlio Aponte Vargas.

Verifica-se  que  a  defesa  se
restringiu somente em afirmar que os fatos narrados na
denúncia são improcedente.

Entretanto,  entende  este  Órgão
estarem presentes a prova da materialidade e indícios
suficientes  de  autoria,  haja  vista  os  elementos
coligidos nos autos.

Há que se salientar que a denúncia
foi recebida em seus termos, pois que oferecida de
acordo  com  o  disposto  no  artigo  41  do  Código  de
Processo Penal e, portanto, por não estarem presentes
nenhuma das hipóteses do artigo 395 do mesmo Código.

Ademais,  o  réu  não  apresentou
quaisquer  documentos  ou  provas  capaz  de  absolvê-lo
sumariamente (art. 397 do CPP).

Dessa forma, este Órgão requer seja
designada  audiência  de  instrução  e,  seja  dado  o
regular prosseguimento do feito.

Local e data

Promotor de Justiça
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Autos n.º 

MM. Juiz: 

Trata-se de ação penal instaurada em
face de Talison Victorio Dias pela prática dos delitos
previstos no artigo 121, §2º, II (fútil), c.c. artigo
14, II (tentativa), ambos do Código Penal, com relação
à vítima Paulo Henrique Souza Alves, e no artigo 121,
§2º, II (fútil) c.c. artigo 14, II (tentativa), c.c.
artigo 73 (erro na execução), todos do mesmo  Codex,
com relação à vítima José Reis da Silva Rosa Fiais.

Em  sede  de  Defesa  Preliminar
apresentada pelo réu (fls. 159-163), este aduziu, em
síntese,  que  faltam  nos  autos  indícios  mínimo  de
autoria  e  materialidade  para  o  exercício  da  ação
penal.

Desse modo, verifica-se na resposta
apresentada, que foram alegadas somente questões de
mérito, que serão apreciadas em sede de memoriais.

A denúncia foi recebida às fls. 145-
146.

Em que pese às alegações apresentada
pelo réu, entende este Órgão estarem presentes a prova
da materialidade e indícios suficientes de autoria,
haja vista os elementos coligidos nos autos.

Há que se salientar que a denúncia
foi recebida em seus termos, pois foi oferecida de
acordo  com  o  disposto  no  artigo  41  do  Código  de
Processo Penal e, consequentemente, por não estarem
presentes nenhuma das hipóteses do artigo 395 do mesmo
Código.

Ademais, impende destacar que tais
argumentos  se  mostram  prematuros,  eis  que  neste
momento não cabe apresentar ou avaliar qualquer defesa
ou versão para a conduta praticada, já que somente
poderá ser comprovada após regular instrução criminal.
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Nesse  sentido,  leciona  o  mestre
PAULO RANGEL 1:

“A defesa técnica não deve, nesta peça processual,
esmiuçar  sua  tese  defensiva,  mostrando  ao
Ministério Público sua bateria de provas, pois o
ato de recebimento da denúncia já ocorreu e de nada
adianta agora uma profunda contestação, salvo nos
procedimentos em que se exige uma resposta prévia à
acusação,  antes  de  o  juiz  emitir  o  juízo  de
admissibilidade da demanda (cf. art. 399 do CPP), o
que não ocorre no caso em tela, pois a denúncia já
foi recebida. A matéria alegada na RPA (resposta
prévia à acusação) é mais processual e nem tanto de
mérito, salvo um raro caso de atipicidade visível
ou de total exclusão da culpabilidade.” (g.n.)

Dessa  forma,  o  Ministério  Público
Estadual requer o regular prosseguimento do feito.

        Local e data

Promotor de Justiça 

1 PAULO RANGEL - Tribunal do Júri, 2ª edição, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2009, p. 109-110
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Autos nº 

MM. Juiz: 

O réu Fredian Brofati de Oliveira Silva
apresentou defesa preliminar (fls. 244-252) na qual
constam as justificações (excludentes de ilicitude) do
estrito  cumprimento  do  dever  legal  e  da  legítima
defesa.

Com  relação  ao  mérito,  pugna  pela
absolvição  sumária,  diante  das  excludentes  de
ilicitude alegadas.

Alega que agiu no estrito cumprimento
do  dever  legal  e  em  legítima  defesa,  pois  somente
atirou contra a vítima, porque esta ameaçava sacar a
arma de fogo e efetuar um disparo contra o acusado.

Ora,  não  foi  somente  a  testemunha
Franciele  Rodrigues  da  Silva  Roxa,  mas  quatro
testemunhas que presenciaram o acusado efetuar disparo
de arma de fogo contra a vítima, no momento em que a
vítima estava ajoelhada, senão vejamos:

"[...]  QUE  a  declarante  viu  quando  o
jovem NIVALDO GIMENES DA SILVA passou de
frente a mesma e suas amigas, percebeu os
Policiais  abordando  o  jovem  NIVALDO
GIMENES DA SILVA, no cruzamento da Rua
Pirapó  com  a  Internacional,  chegando  a
ouvir  quando  os  Policiais  lhe  mandaram
NIVALDO G. DA SILVA colocar as mãos na
cabeça  o  que  foi  feito,  viu  quando
NIVALDO  G.  DA  SILVA  levou  a  mão  na
cintura e levantando a camisa, em seguida
ouviu os disparos de arma de fogo contra
este,  [...]"  (Testemunha  Franciele
Rodrigues da Silva Roxa, ouvida às fls.
139-140).
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"[...]  encontraram-se  com  um  rapaz  que
não quis se identificar nas proximidades
onde ocorreram os fatos e que relatou que
teria visto a Polícia Militar abordando o
autor/vítima  Nivaldo  que  estava  em  uma
motocicleta tipo Honda Biz, e que após o
abordarem este desceu da moto e colocou-a
no pezinho, e logo em seguida colocou as
duas mãos sobre a cabeça, e logo depois
ouviu  dois  disparos  de  arma  de  fogo,
[...]  Que  também  conversaram  com  uma
senhora e com uma menina de treze anos,
onde estas disseram que viram Nivaldo em
pé com as mãos abertas e depois este se
ajoelhou ouvindo logo depois tiros; Que
por medo de represália as mesmas não se
identificaram [...]" (Relatório Policial
f. 92).

Quanto ao fato da testemunha Franciele
Rodrigues  da  Silva  Roxa  estar  posicionada  há  uma
distância  de  cerca  de  50   metros  do  local  e  com
iluminação limitada durante a ocorrência do presente
delito,  verifica-se  que  não  houve  ofensa  à  sua
visibilidade,  conforme  Laudo  Pericial  de  Exame  em
Local de Morte Violenta (fls. 161-175):

"Segundo  a  Autoridade  requisitante
testemunhas teriam visualizado a ação em
dois pontos distintos, sendo o primeiro
(fotos 33 e 34) a partir da Rua Pirapó,
sentido sudeste a 60 metros de distância
e  outro  (fotos  35  e  36)  na  Rua
Internacional,  sentido  Sudoeste  a  94
metros de distância do local indicado do
crime.  Em  ambos  posicionamentos  foi
possível  a  visualização  de  pessoas  no
local indicado. [...]"

Além  disso,  não  houve  nenhuma
testemunha que negou que a vítima estava ajoelhada no
momento  da  prática  delitiva.  Todas  as  demais
testemunhas somente afirmaram que não presenciaram o
cometimento do crime.

Outrossim,  tais  argumentos  se  mostram
prematuros, eis que neste momento não cabe apresentar
ou avaliar qualquer defesa ou versão para a conduta
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praticada, já que somente poderá ser comprovada após
regular instrução criminal.

Nesse sentido, leciona o mestre PAULO
RANGEL 1:

“A defesa técnica não deve, nesta peça
processual, esmiuçar sua tese defensiva,
mostrando  ao  Ministério  Público  sua
bateria  de  provas,  pois  o  ato  de
recebimento da denúncia já ocorreu e de
nada  adianta  agora  uma  profunda
contestação, salvo  nos procedimentos  em
que  se  exige  uma  resposta  prévia  à
acusação, antes de o juiz emitir o juízo
de admissibilidade da demanda (cf. art.
399 do CPP), o que não ocorre no caso em
tela, pois a denúncia já foi recebida.
A matéria alegada na RPA (resposta prévia
à acusação) é mais processual e nem tanto
de  mérito,  salvo  um  raro  caso  de
atipicidade visível ou de total exclusão
da culpabilidade.” (grifo nosso)

Assim,  na  força  do  artigo  410  do
Diploma  Processual  Penal,  o  Ministério  Público
Estadual reitera os termos da denúncia e pugna pelo
regular  prosseguimento  feito,  já  que  ao  final  da
instrução  será  possibilitada  a  devida  análise  das
questões de mérito.

Local e data

 
Promotor de Justiça

1 PAULO RANGEL - Tribunal do Júri, 2ª edição, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2009, p. 109-110
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Autos nº 

MM. Juiz: 

Da análise dos autos, verifica-se no
Termo  de  Assentada  de  fls.  122-123,  que  foi
determinado à expedição de ofício ao Instituto Médico
e Odontológico Legal – IMOL, para que este confirmasse
as lesões corporais constantes no laudo pericial de
corpo de delito da vítima Janaína Dornel Correia (fls.
34-35).

Entretanto, infere-se no ofício nº
1251/2012-IMOL à f. 151, oriundo do aludido instituto,
que  não  foi  possível  à  realização  da  avaliação
solicitada, diante da ausência do prontuário médico da
vítima. 

Diante  do  exposto,  o  Ministério
Público Estadual, por sua representante legal, antes
de  apresentar  seus  memoriais,  requer  seja  expedido
ofício ao IMOL, devidamente instruído, requisitando o
esclarecimento  acerca  do  grau  da  lesão  corporal
sofrida pela vítima Janaína Dornel Correia.

P. Deferimento.

Local e data

Promotor de Justiça
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Autos n.º 

MM. Juiz: 

Da  análise  dos  autos,  verifica-se  no
Termo de Assentada de fl. 209, que foi determinado à
expedição de ofício ao Instituto Médico e Odontológico
Legal  –  IMOL,  para  que  este  apresentasse  o  laudo
pericial  complementar  de  exame  de  corpo  de  delito
indireto da vítima Maristela Pereira de Souza.

Entretanto,  infere-se  no  ofício  nº
442/2013-IMOL  às  fls.  229-230,  oriundo  do  aludido
instituto, que não foi possível à realização do ato
solicitado, pois o Hospital Santa Casa de Misericórdia
de Campo Grande/MS ainda não encaminhou o prontuário
médico da vítima.

Diante  do  exposto,  o  Ministério  Público
Estadual,  por  sua  representante  legal,  antes  de
apresentar  seus  memoriais,  requer  seja  oficiado  ao
Hospital  Santa  Casa  de  Misericórdia  de  Campo
Grande/MS,  solicitando  cópia  do  Prontuário  de
Atendimento  Médico  da  vítima  Maristela  Pereira  de
Souza e, após seja esta encaminhada ao Instituto de
Medicina e Odontologia Legal - IMOL, para realização
de Exame de Corpo de Delito – Lesão Corporal Indireto,
no prazo de 05 (cinco) dias.
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Autos n.º

MM. Juiz: 

Da  análise  dos  autos,  verifica-se  no
despacho de fl. 344, que foi determinado a expedição
de ofício ao Instituto Médico e Odontológico Legal –
IMOL,  para  que  este  apresentasse  a  retificação  do
laudo de exame de corpo de delito da vítima Patrícia
Ribeiro Alves dos Santos (fls. 326-328).

Assim,  foi  expedido  o  ofício  nº
1417/2013cmd à fl. 346 para tal finalidade, ao qual
não houve resposta do aludido instituto até o presente
momento.

Diante do exposto, o Ministério Público
Estadual, antes de apresentar seus memoriais, requer
seja  oficiado  novamente  ao  Instituto  Médico  e
Odontológico Legal – IMOL, solicitando a correção do
referido laudo, com o fim de ser juntado aos autos o
Laudo de Exame de Corpo de Delito - Lesão Corporal da
vítima Patrícia Ribeiro Alves dos Santos, referente
aos fatos narrados nos presentes autos, ou seja, dia
20 de setembro de 2012.
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Autos nº 

MM. Juiz: 

Da análise dos autos, verifica-se da juntada
de ofício de fls. 81-82, que a vítima Fernando William
Lira Caldas não compareceu no Instituto de Medicinal e
Odontologia Legal – IMOL para realização do Exame de
Corpo de Delito.

Outrossim,  constata-se  da  certidão  de  fl.
186, que a vítima Fernando William Lira Caldas faleceu
em abril de 2013.

Ante  do  exposto,  o  Ministério  Público
Estadual,  por  sua  representante  legal,  antes  de
apresentar seus memoriais, requer seja expedido ofício
ao  Hospital  Santa  Casa  para  que  envie  em  máxima
urgência  o  prontuário  médico  da  vítima  Fernando
William Lira Caldas referente à internação iniciada na
data de 05/05/2012.

Posteriormete,  com  a  juntada  do  referido
prontuário  médico,  requerer  seja  oficiado  ao  IMOL
solicitando a realização do Exame de Corpo de Delito
na forma indireta.
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1. QUESTIONA. Questiona o espelho de tua sinceridade se vês refletida a imagem de
um idealista. É a pergunta por tua vocação, pois sem ela não suportarás os percalços
da espinhosa missão que tens a cumprir.
2. COMPREENDE. Compreende que o júri se leciona com conceitos clássicos, pois o
mesmo é um clássico da justiça, como a vida é um clássico do universo;
3. INSTRUI. Instrui o processo, pois sem provas, é um corpo sem alma e somente com
talento não poderás sobrepujar a verdade que não se apaga;
4. ACUSA E DEFENDE, pois o libelo que sustentas contra o acusado é a absolvição da
memória da vítima;
5. ACUSA. Acusa com firmeza, lealdade e dignidade. Teu discurso é de combate ao
mal, porquanto és uma pessoa de bem!
6. SÊ CONSCIENTE. A condenação que postulas não devolve uma vida ceifada, mas
ajuda a aplacar a dor da família enlutada;
7. SÊ ALTIVO. Não se curva a alma de um tribuno, pois não se verga a honra da
sociedade.  Justiça  se  postula  em  pé,  com  dignidade.  De  joelhos,  poêm-se  os  que
suplicam o perdão, porque erraram;
8.  APRIMORA.  Aprimora  os  princípios.  Lembra  que  teu  destemor  advém  de  tua
honestidade, conceito subjetivo da retidão que sabes possuir;
9.  BUSCA.  Busca  a  fortuna  das  virtudes,  para  que  quando  partires,  teus  filhos
encontrem um espólio de bens morais e possam saciar a sede do bem na fonte de teus
exemplos;
10. NUNCA DES O "PERDÃO FÁCIL", tampouco pleiteies um minuto a mais da pena
que mereça o infrator. És tribuno, falas em nome da lei e da sociedade. És Promotor do
Júri, cidadão, homem ou mulher, filho de DEUS.
(Edilson Mougenot Bonfim, I Congresso Nacional dos Promotores de Júri, Campos do
Jordão, Agosto/1995)
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- Ministério Público –

Atuação nos Processos de Competência do Tribunal do Júri.

Perante o Tribunal do Júri, recomenda-se ao Promotor de Justiça:

A. Fase de Instrução.

O sumário da culpa segue procedimento muito semelhante ao procedimento

comum ordinário,  com pequenas alterações, como é o caso da impugnação à defesa

escrita, no caso de apresentação de documentos e arguição de preliminar.

Destaque-se,  por  oportuno,  que  a  regulamentação  do  procedimento  dos

crimes dolosos contra a vida é especial, prevalecendo, portanto, sobre as normas gerais.

I. Encerramento da instrução.

Encerrada a fase de instrução probatória, analisar a necessidade de aditar a

denúncia para correção de irregularidades (nomes, datas, locais, etc.) ou para os fins do

art. 384 do Código de Processo Penal.

II. Alegações finais.

Ao elaborar as alegações finais orais ou por memoriais nos processos do

júri,  de  forma  concisa,  não  adentrar  em  demasia  na  questão  de  mérito  ou  no



detalhamento da prova, limitando-se a indicar a materialidade do fato e os indícios de

autoria ou de participação1. E, também:

a. Demonstrar,  se  houver,  a  existência  de  qualificadora,  causas  de

aumento de pena e agravantes. 
b. Indicar os artigos de lei que sustentam a pronúncia e manifestar-se

quanto  à  necessidade  de  manutenção  ou  decretação  da  prisão

preventiva. 
c. Fundamentar  os  pedidos  de  impronuncia,  absolvição  sumária  ou

desclassificação.

III. Pronúncia que não contempla a totalidade da pretensão deduzida na

denúncia.

A decisão de pronúncia ratifica a justa causa da ação penal, não obstante,

caso a pronúncia não contemplar a totalidade da pretensão deduzida na denúncia, deve o

Promotor de Justiça articular recurso em sentido estrito, sobretudo quando o juiz decotar

qualificadora contida no substrato fático2. 

IV. Absolvição sumária – Necessidade de recurso pelo interessado.

Na  hipótese  de  absolvição  sumária,  é  recomendável  a  interposição  do

recurso de apelação caso haja divergência com a manifestação do Ministério Público em

alegações finais. Lembrar que a Lei nº 11.689/08 extinguiu o chamado recurso de ofício

na hipótese de absolvição sumária. 

V. Desclassificação da imputação para outro crime de competência do juiz

singular.

Quando o juiz se convencer de que o réu não cometeu um crime doloso

contra a vida, mas sim crime diverso, zelar pelo cumprimento da regra do art. 419, do

CPP,  não  esquecendo  que  da  decisão  proferida  nessa  fase  cabe  recurso  em sentido

estrito, a teor do que dispõe o art. 581, II, CPP.

VI. Recurso em Sentido Estrito.

1 Art. 413, §1º, do Código de Processo Penal.
2 Convém lembrar que a jurisprudência do STJ vem se firmando no sentido de não permitir a exclusão de
qualificadora  em  sede  de  juízo  de  admissibilidade,  exceto  quando  manifestamente  improcedente  e
descabido (Resp. nº 75.102 – DF, 6ª Turma, Rel. Mm. Adhemar Macid, DJU de 11/3/96, p. 6.686 e RT
730/475).



Caberá recurso,  no sentido estrito,  da decisão,  despacho ou sentença em

todas as hipóteses elencadas no rol do art. 581 do Código de Processo Penal.

VII. Apelação.

Nos termos do art.  593, inciso III,  do Código de Processo Penal,  caberá

apelação,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias,  das  decisões  do  Tribunal  do  Júri,

quando:

a) Ocorrer nulidade posterior à pronúncia;
b) For a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão

dos jurados; 
c) Houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de

segurança;
d) For a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Ademais:

Contra  a  sentença  de  impronúncia  ou  de  absolvição  sumária  caberá

apelação. (Art. 416, CPP). Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso

em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. (art. 593, III, §4º,

CPP)

VIII. Intimação da sentença de pronúncia.

Observar  se  o  réu  preso  foi  intimado  pessoalmente  da  sentença  de

pronúncia, seja o crime inafiançável ou não. No caso de réu solto não encontrado a

intimação poderá ser feita por edital (parágrafo único do art. 420, CPP).

B. Fase Preparatória para o Julgamento em Plenário.

I. Providências após a sentença de pronúncia.

Quando o promotor de justiça receber os autos na fase do art. 422 do CPP

deverá  arrolar  somente  as  testemunhas  que  forem necessárias  ao  esclarecimento  da

causa em plenário – até o máximo de 5 (cinco), assinalando sua imprescindibilidade.

Deverá ainda juntar eventuais documentos a fim de possibilitar sua leitura em plenário,

atentando-se a exigibilidade do art. 479 do CPP (antecedência de 3 dias úteis). 



Requerer  diligências  cabíveis  para  sanar  qualquer  nulidade  ou esclarecer

fato que interesse ao julgamento da causa, entre elas:

a) Intimar  peritos  para  prestarem  esclarecimentos  em  plenário3,

apresentando os quesitos a serem respondidos;
b) A vinda da arma ou quaisquer outros instrumentos usados no crime

para exibição em plenário;
c) A juntada  dos  antecedentes  criminais  e  certidões  atualizadas  dos

cartórios distribuidores e das varas criminais.

Por  fim,  observar  o  cumprimento  das  diligencias  deferidas  antes  da

realização do plenário.

II. Fiscalização da lista anual de jurados.

Deve o  Promotor  de  Justiça  fiscalizar  detidamente  a  elaboração da  lista

anual de jurados, peticionando para exclusão dela dos menores de 18 anos (art. 436,

CPP), das pessoas portadoras de antecedentes criminais e de todos aqueles que possam

incidir em causa permanente de suspeição ou impedimento.

III. Preparação - Indumentária – Fiscalização do sorteio.

Preparar-se  para  o  plenário  estudando  o  processo  com  antecedência,

conferindo as cópias das peças e demais documentos que usará. Comparecer a sessão do

júri  trajando  vestes  adequadas,  atentando,  inicialmente,  de  fiscalizar  o  sorteio  dos

jurados que comporão o Conselho de Sentença.

IV. Recusa de jurado.

Não se deve recusar o jurado aleatoriamente. A recusa só deve ocorrer se

subsistir  notícia  que  o  jurado  possui  postura  pública  tendente  a  proferir  veredictos

parciais.

V. Causa de impedimento ou suspeição de jurado.

Ficar atento durante o sorteio para a possibilidade de causa de impedimento

ou suspeição do jurado, oferecendo a exceção oral quando cabível (art. 448, §2º).

3 Art. 159, § 5º e Art. 411, §1º, ambos do Código de Processo Penal.



VI. Não comparecimento do réu à sessão de julgamento.

O julgamento não será adiado pela ausência do acusado solto, do assistente

ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado. Mesmo preso, o

julgamento poderá acontecer sem a presença do réu que, juntamente com seu defensor

houver firmado pedido de dispensa de comparecimento. (art. 457, CPP)

VII. Demais ausências.

Se o advogado não comparece: 

a. Ausência justificada: o julgamento é adiado; 
b. Ausência injustificada: o juiz deverá adiar a sessão de julgamento,

nomear por cautela um advogado dativo e oficiar à OAB o ocorrido.

Se o Ministério Público não comparece: 

a. Ausência justificada: o julgamento é adiado; 
b. Ausência injustificada: o juiz deverá adiar a sessão de julgamento,

oficiar ao Procurador- - Geral da Justiça e comunicar ao substituto

automático do promotor.

Se  a  testemunha  não  comparece,  será  imputada  multa  e  ação  penal  por

desobediência  (art.  458).  O  julgamento  não  será  adiado  se  a  testemunha  deixar  de

comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação declarando não

prescindir do depoimento e indicando a sua localização.

Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado

para  a  sessão  ou  retirar-se  antes  de  ser  dispensado  pelo  presidente, sujeita-se  ao

pagamento de multa (art. 442).

VIII. Cumprimento do art. 472 - Cópia da sentença de pronúncia.

Requerer  a  entrega  de  cópia  da  sentença  de  pronúncia  e  das  decisões

posteriores que julgaram admissível a acusação, em caso de omissão do Juiz Presidente,

conforme determina o Art. 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

IX. Dispensa de testemunhas arroladas.



A audiência  em plenário  das  testemunhas  arroladas  só  será  conveniente

quando trouxer  prova relevante ou impressionar  positivamente com sua presença os

jurados, se não, melhor é dispensá-las.

Não obstante, diante da possibilidade de eventual acareação ou reinquirição,

não concordar com a dispensa de testemunhas. (arts. 473, §3º e 476, §4º, ambos do

CPP)

X. Incomunicabilidade dos Jurados e das Testemunhas.

Zelar  pela  incomunicabilidade  dos  jurados  (art.  466,  §1º,  CPP)  e  das

testemunhas (art. 210, CPP) no decorrer do julgamento.

XI. Leitura de peças em plenário.

A  leitura  de  peças  processuais  em  plenário  deve  ser  restrita  àquelas

absolutamente imprescindíveis. A leitura de longos depoimentos e de incompreensíveis

peças técnicas em nada contribui para o esclarecimento da causa e acabam por dispersar

a atenção dos jurados.

Caso seja necessário, impugnar o uso de documento novo introduzido pela

defesa (art. 479, CPP), requerendo o registro da impugnação em ata do julgamento.

XII. Uso de linguajar adequado nos debates.

Geralmente o jurado é um cidadão comum, conceitualmente leigo, de sorte

que  deve  o  Promotor  de  Justiça  se  abster  de  utilizar  linguajar  rebuscado,  a  eles

incompreensível. 

XIII. Debates – Manifestação do Promotor de Justiça.

Terminada  a  dilação  probatória,  o  Promotor  de  Justiça  deve  iniciar  os

debates  com um sóbrio  cumprimento  ao  Juiz  Presidente,  ao  advogado  do  réu,  aos

jurados, às outras pessoas envolvidas no julgamento e aos demais presentes, evitando

estender-se.

Após,  deve  começar  a  exposição  da  causa,  fazendo-a  de  maneira  linear,

direta, articulada, com clareza e vigor, ao longo da qual pode e deve fazer considerações

a respeito dos fatos circunstanciais do processo. Deve evitar repetições cansativas de

argumentos e afastar as intervenções impertinentes tratando de encerrar a primeira fase



da acusação tão logo conclua a exposição, sem se preocupar com o tempo gasto em tal

tarefa, respeitado, evidentemente, o limite máximo.

Na exposição da causa o Promotor de Justiça não deve injuriar o réu. Não

deve também se ausentar do plenário, salvo por motivo relevante.

Se imperioso, efetuar protestos diretamente ao Juiz Presidente nas situações

que possam prejudicar  o  exercício  da acusação,  especialmente  para  evitar  o  uso de

documento novo, garantir o uso da palavra e impedir que a defesa, na tréplica, inove

suas teses.

Requerer a consignação em ata de todas as ocorrências que possam acarretar

nulidade, procurando, sempre que possível, ditar as razões de suas manifestações.

Observar  as  disposições  do  art.  478  do  CPP,  que  proíbe  referência  à

pronúncia, ao uso de algemas (art. 473, §3º, CPP), ao silêncio do acusado ou ausência

de interrogatório, nos termos ali explicitados.

XIV. Presença de assistente da acusação.

Antes mesmo do início do debate, se houver assistente de acusação, o tempo

destinado ao advogado deverá ser convencionado com o Promotor de Justiça,  que o

advertirá que a condição de assistente não lhe permite perseguir objetivo alternativo,

posto que seu mister se resume a coadjuvar a acusação.

Não  deve  o  Promotor  de  Justiça,  em  hipótese  alguma,  entregar  a

responsabilidade da acusação em plenário ao advogado da parte assistente, sob pena de

incorrer em desprestígio às suas atribuições institucionais.

XV. Concessão de apartes.

Solicitar apartes diretamente ao advogado e, se este não concordar pedir a

palavra ao Magistrado (inciso XII do art. 497 do CPP). De qualquer modo, estabelece a

lei  que  cada  aparte  REQUERIDO não  poderá  ser  superior  a  3  minutos,  que  serão

acrescidos ao tempo de quem concedeu o aparte. 

XVI. Incidentes provocados no plenário.

Consoante recomendação anteriormente,  o  membro do  Parquet não deve

abandonar o plenário a não ser que sua segurança pessoal esteja em risco. No mais,

todos os incidentes devem ser por ele relatados mediante oportuno protesto e inserido na

ata de julgamento, até para sustentar a alegação de eventual nulidade.



XVII. Réplica.

Salienta-se, inicialmente, que a réplica não é obrigatória. O juízo pessoal e

as circunstâncias da causa determinarão sua necessidade. Nesta fase, o tempo será de

uma hora  (um acusado)  ou duas  (mais  de  um acusado)  (art.  477,  CPP)  e  deve  ser

ocupado para refutação das teses da defesa que não foram antecipadas e/ou reforço de

algum  ponto  importante  da  sustentação  da  acusação.  É  admitida,  nesta  fase,  a

reinquirição de testemunha já ouvida em plenário (art. 476, § 4º, do CPP).

XVIII. Fiscalização da omissão ou defeito na redação dos quesitos.

Após a conclusão dos debates, com o devido esclarecimento de eventuais

dúvidas dos jurados, o juiz redigirá os quesitos e explicará a significação e consequência

de cada um deles. Nessa oportunidade deve o Promotor de Justiça requerer e reclamar

da omissão ou defeito de redação, promover impugnações, insistindo para que se lance

na ata os requerimentos e as reclamações não atendidas. (art. 484, CPP)

Novamente  averiguar  se  a  defesa,  em  tréplica,  inovou  a  argumentação

jurídica, trazendo tese até então desconhecida da acusação; ocorrendo tal fato, impugnar

a sua inserção no questionário.

Na sala secreta, fiscalizar a contagem dos votos e a divulgação do quorum

majoritário, sem quebra do sigilo. (art. 483, §§ 1º e 2º, CPP)

C. Fase recursal.

Encerrada a votação e assinado o termo referente às respostas dos quesitos,

o juiz deverá proferir a sentença (art. 491, CPP). No caso de absolvição, o juiz deve

colocar o réu imediatamente em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo (art.

492, II, a, CPP).

Não deve o Promotor de Justiça desistir do prazo recursal, de modo a evitar

a antecipação do trânsito em julgado da sentença. 

As apelações contra as decisões do Júri possuem efeito devolutivo restrito,

de  forma que os  recursos  interpostos  devem conter,  expressamente,  as  hipóteses  do

inciso III do art. 593, CPP, em que se fundam.

Observar que caso ocorra à exclusão de qualificadora é cabível o apelo com

apoio na alínea “d”, inciso III, do art. 593, CPP.



D. Dicas Práticas4

Iremos elencar breves recomendações práticas, sem caráter vinculativo, com

a finalidade de auxiliar os colegas e evitar a absolvição indevida. 

I. Estudar detalhadamente os autos

Desperta desconfiança dos jurados a demonstração de desconhecimento de

algum detalhe  consignado nos  autos  do processo.  A simples  vacilação,  a  afirmação

equivocada, a troca do nome de uma das testemunhas ou do próprio acusado já pode ser

o suficiente para descredibilizar toda uma construção oratório técnica e lógica. 

Por isso, recomenda-se, sempre, a leitura e o estudo completos dos autos

com realização de anotações, grifos, glosas e destaques aos pontos eu mais interessam à

acusação, bem como àqueles que certamente serão utilizados pela defesa, de modo, a

eliminar-se consideravelmente o fato surpresa ao Promotor de Justiça. 

II. Explicação dos quesitos

Há  de  se  esclarecer  minuciosamente  aos  julgadores  o  conteúdo  e  o

significado de cada quesito e deles receberem a confirmação da integral compreensão. 

III. Explicação das consequências do veredicto

O membro do Ministério Público deve pontuar que a absolvição de uma

pessoa culpada desacredita a Justiça, gera um péssimo exemplo aos futuros criminosos

e, por isso, fomenta a criminalidade e frustra a aposta da Constituição ao entregar às

mãos do cidadão comum o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 

Lado outro, há necessidade de combater a ideia de constantemente lançada

pela  defesa  de que  o  réu,  se  condenado,  passará  uma eternidade  atrás  das  grandes.

Esclarecer  sobre  progressão  de  regime  e  todos  os  benefícios  previstos  em sede  de

execução criminal. 

IV. Identificar e combater as falácias 

Conforme  ensina  Edilson  Mougenot  Bonfim,  “aqui  reside  com absoluta

certeza a maior causa das injustiças absolvições diante do Júri. O promotor prepara-se

para  um  embate  lógico,  enquanto  a  defesa  atalha  e  confunde,  pelos  caminhos

extralógicos, das falácias”. 

4 Lições retiradas de: MACÊDO. Marcus Paulo Queiroz. OGRIZIO. Anderson de Castro.  Manual do
Promotor  de  Justiça.  Teoria  e  Prática.  2ª  edição.  2015,  p.  446/448;  LOUREIRO.  Ythalo  Frota.
Técnicas de Argumentação para o Promotor do Júri. Disponível em:  BONFIM. Edilson Mougenot.
Júri: Do Inquérito ao Plenário. 3ª edição. 1999, p. 229/238. 



Em primeiro momento o promotor deve conseguir identificar precisamente

o uso dessas falácias para depois combatê-las veementemente, uma a uma, seja em sede

de replica ou até mesmo pela utilização de apartes. 

Os métodos extralógicos mais utilizados pela defesa em plenário geralmente

consistem em: a) criticar ofensivamente a vítima, o Promotor de Justiça, o delegado de

polícia  e  seus  agentes  para,  indiretamente,  enfraquecer  o  conjunto  probatório  da

acusação; b) apelar à simples misericórdia; c) lançar mão de apelo político consistente

em debitar à conta do Estado e da própria sociedade o crime praticado, enaltecendo-se a

injusta distribuição de renda, a permissividade à cultura do consumo, à ideia de que

somente o pobre é processado e vai para a cadeia e ineficiência do sistema carcerário

brasileiro. 

Ythalo Frota elenca os principais estratagemas e falácias defensivas podem

ser assim descritos de forma mais especificas:

a) Criticar o promotor, o delegado, a vítima, os familiares da vítima, etc.

É a técnica favorita da defesa. O advogado finge profunda indignação com a acusação e

passa a “denunciar” uma rede de intrigas contra o “réu inocente”. O tom de voz e o

semblante do defensor se alteram, de modo que, se estivesse à mesa de jantar,  seus

familiares não teriam alternativa senão cair na mais contagiante gargalhada. Em geral,

esta estratégia não resiste um exame mais aprofundado do conjunto da prova e se apega

a aspectos secundários ou dispensáveis do processo. Daí o defensor parte para criticar o

inquérito policial, a seu ver, mal elaborado, o delegado, mal intencionado, o promotor

de  justiça,  desatencioso  ou  relapso,  as  vítimas  e  testemunhas,  mentirosas,  o  juiz,

sobrecarregado, e a própria instituição do Júri e os jurados, desacreditados, ao passo que

enaltece as supostas qualidades do acusado, por vezes, sem comprovação nos autos, em

um exercício abusivo da inteligência, sempre alegando a prerrogativa da plenitude da

defesa.

b) Provocar raiva no adversário. Pode constituir uma segunda etapa da

técnica anterior ou pode ser uma falácia autônoma. O advogado mostra-se ofensivo,

insultante  e  indelicado.  É  uma técnica  recorrente  da  defesa,  quando  os  argumentos

defensivos  são  pífios  ou  inexistentes,  pois  tendo  raiva,  o  promotor  não  estará  em

posição  de  se  expressar  corretamente,  colocando  em  risco  a  credibilidade  de  seus

argumentos,  ainda  que  sejam  consistentes.  Afinal,  uma  confusão  provocada  pelo

defensor tem como objetivo primário obscurecer a compreensão dos jurados e conseguir

neutralizar os bons argumentos da acusação. Como antes dito, o Promotor do Júri não

pode se mostrar  pusilânime  e deve  responder  às  provocação.  Contudo não pode se

rebaixar à incoerência da defesa, sendo recomendável que o protesto seja equilibrado e a

ocorrência seja registrada em ata, para que sejam adotadas as providências que o caso



requer. Entrar em um debate franco por detalhes insignificantes é exatamente o desejo

do defensor grosseiro e estúpido e deve ser evitado. 

c) Perguntar de forma desordenada e repetitiva para causar confusão. A

defesa  se  compraz  em  causar  tumulto,  desde  a  instrução  processual,  formulando

perguntas  desordenadas  e  repetitivas,  com o único  intuito  de  construir  uma suposta

contradição. Insatisfeito com uma resposta dada no início do depoimento, o advogado

promove a mesma pergunta com termos alterados, cuja resposta pode ser a mesma, mas

pode  ser  expressa  de  forma  diferente,  de  onde  nasce  uma  extensa  argumentação

falaciosa sobre a suposta contradição. Este expediente ainda se faz presente nos debates

quando  a  defesa  inverte  os  argumentos  da  acusação,  faseando-os  em  um  jogo

linguístico,  alimentado  com  as  técnicas  do  expansionismo,  do  reducionismo,  do

relativismo, etc. Esta falácia deve ser combatida imediatamente com a intervenção da

acusação para que o defensor demonstre onde se encontra a folha dos autos em que

reside a alegação da defesa. Ainda que o juiz indefira a intervenção, alegando se tratar

de matéria ligada ao exercício da argumentação, a falácia já estará denunciada, de modo

que o seguimento da farsa não conseguirá resistir sem um sentimento de desconfiança

por parte dos jurados. 

d) Pedir ao adversário para confirmar uma premissa verdadeira para

refutá-la em seguida em um caso particular ou para deduzir uma conclusão falsa.

É uma técnica bastante utilizada para conseguir a falsa adesão da acusação. A estratégia

consiste  fazer  que o promotor  se  comprometa com uma falsa conclusão do próprio

argumento. O defensor pede para que o promotor admita um fato incontroverso. Logo

em seguida, o defensor deduz uma conclusão falsa e inibe o contraditório do acusador

para impedir que a fraude seja denunciada. O expediente não passa de uma armadilha e

deve ser devolvida ao defensor, solicitando que o próprio advogado diga o pensa. Desta

forma,  o  promotor  não  oferece  nenhum  compromisso  e  acaba  por  inviabilizar  o

embuste. 

e) Desviar a atenção dos jurados ou interromper o adversário para que

não chegue à conclusão. É estratagema recorrente da defesa a interrupção da fala da

acusação,  logo  no  momento  mais  contundente  da  explanação  da  prova  ou  da

argumentação. O advogado pretende marcar sua presença dentro da fala do promotor, o

que acaba por prejudicar  a  credibilidade da apresentação da acusação.  O prejuízo é

ainda mais evidente quando a intervenção da defesa ocorre no início e no final da fala

da acusação, pois acaba deixando a impressão que somente o defensor esteve presente

na fala da acusação. O Promotor do Júri  deve protestar pelo registro da intervenção

impertinente e solicitar a restituição do tempo, visando recuperar o prejuízo e denunciar

o estratagema espúrio. 



f)  Apelar  para  a  misericórdia  e  a  emoção. Quando  faltam  provas  e

argumentos, a melhor alternativa dos jurados é bajular e comover os jurados. Apelar

para a bondade e os sentimentos de comiseração, advertindo-os que esta é uma atitude

cristã. Na verdade, esta falácia é uma forma distorcida de promoção da justiça. Ser bom

é  fácil,  difícil  é  ser  justo.  Ao  denunciar  o  estratagema,  o  Promotor  do  Júri  deve

perguntar  aos  jurados  porque  o  acusado  não  teve  a  mesma  atitude  de  bondade  e

misericórdia  com a  vítima,  daí  o  expediente  não alçará  o  efeito  moral  desejado.  É

sempre útil lembrar a advertência de ROBERTO LYRA de que: “O Júri não é instituição

de caridade, mas de justiça. Não enxuga lágrimas integradas no passivo do crime, mas o

sangue derramado na sociedade.” (LYRA, 2012: 112) 

g) Apelar para autoridade. O argumento de autoridade é bastante utilizado

por  promotores  e  advogados.  A  leitura  de  extensas  passagens  de  doutrina  e  de

jurisprudência é o método favorito de adesão dos espíritos. Contudo, não se pode deixar

de  mencionar  que  mesmo  os  autores  de  livros  e  os  juízes  de  tribunais  são  seres

humanos,  e  podem  se  enganar.  Apesar  dos  balizamentos  que  a  doutrina  e  a

jurisprudência possam oferecer, o mais preponderante é a utilização da lógica no caso

concreto. Ainda pior é quando a defesa não utiliza motivações que não tem relação ao

caso  concreto.  Por  exemplo,  o  advogado  mais  idoso  costuma apelar  para  a  própria

idade,  dizendo-se  mais  experiente  que  o  promotor,  geralmente  chamado-o  com um

termo  depreciativo,  com  falso  aspecto  carinhoso,  de  “menino”  ou  “menina”.  O

advogado prenuncia seus “cabelos brancos” e as décadas de serviços ao Tribunal do

Júri.  Logo depois começa a  proferir  um monte de conclusões equivocadas como se

fossem  verdades  reveladas  exclusivamente  em  decorrência  da  idade  e  da  sua

experiência. Contra esta falácia,  basta dizer que a verdade não tem idade e que não

escolhe a experiência em detrimento da lógica. 

h) Ironizar. Quando o defensor não possui argumentos, passa a ironizar a

clarividência  do  promotor,  dizendo  “o  que  o  senhor  diz  ultrapassa  minha  fraca

capacidade de compreensão: sem dúvida está certíssimo, mas não consigo entender e

renuncio a qualquer julgamento.” Trata-se de uma forma corriqueira de vitimização, que

a defesa se apega para criticar um suposto desequilíbrio de forças entre as partes. A

defesa gosta de anunciar que “sentar no banco dos réus já significa uma condenação

certa”, que “se foi denunciado, o réu já está condenado”, “acusar é tarefa fácil”, etc. O

Promotor  do  Júri  deve  refutar  este  estratagema,  colocando  as  coisas  na  sua  real

dimensão. Se o defensor não entende a tese de acusação é porque não é  pago para

acolhê-la ou defendê-la. Se o réu deve se fazer presente no julgamento, em algum local

deve se sentar, no banco mais próximo a seu defensor. A denúncia é apenas o início do

processo, que se baseia nas ações praticadas pelo acusado, última instância que justifica

a existência do julgamento. Acusar não é nada fácil, na medida em que, no Brasil, existe



uma enorme taxa de inquéritos policiais cuja autoria não é conhecida e que o tempo de

tramitação  do  inquérito  policial  e  do  processo  judicial  é  muito  elevado.  É  preciso

recuperar a lógica diante de afirmações sensacionalistas ou absurdas para que os jurados

possam formar, livremente, sua convicção. 

i) Rotular. Diante da precariedade dos argumentos da defesa, os ataques às

teses acusatórias costumam ser contempladas com rotulações depreciativas como: “isto

é maniqueísmo”, “isto é sofisma”, “isto é ridículo”, “isto é racismo”, “isto é nazismo”,

“isto  é  acusar  por  acusar”,  etc.  É  um  estratagema  próprio  do  reducionismo  e  do

expansionismo, que tem como objetivo falsear a natureza do argumento acusatório para

abalar sua credibilidade.  É preciso refutar imediatamente o estratagema, mas não há

necessidade de que seja imediato.  O Promotor de Justiça pode deixar o defensor se

encrustar com suas adjetivações. Quando houver repetição, a intervenção mais próxima

do final  do discurso pode gerar um efeito  avassalador,  de modo que a defesa fique

reduzida ao produto de sua própria degradação. 

j) Assustar e desconcertar com um palavreado sem sentido. Como ensina

J.  WOLGANG  GOETHE,  “geralmente,  quando  o  homem ouve  apenas  palavras,  o

homem crê que nelas também deve haver algo a ser pensado” (SCHOPENHAUER,

2014: 51). Há advogados que se expressam por termos incompreensivos, mas que, pela

linguagem corporal esbaforida ou exaltada, acabam por expressar a indignação que as

palavras  não  conseguiriam  atingir.  Certa  vez,  ainda  enquanto  estudante,  ouvi  um

advogado no Tribunal  do Júri  do qual não entendi  sequer uma palavra,  mas que se

expressava num gesticular hipnotizante. O advogado balbuciava, ao mesmo tempo em

que limpava a boca com um lenço. O réu acabou não sendo declarado indefeso, pois

possuía mais dois advogados, um que havia realizado um exórdio brilhante sobre erro

judiciário  e  outro  que falara  sobre os  fatos  e  as  teses  defensivas.  Cabia ao  terceiro

advogado, o mais idoso e o mais conhecido, a tarefa de expressar toda a sua indignação

com  a  acusação.  E  funcionou.  Mesmo  sem  nada  entender,  os  jurados  acabaram

desclassificando a conduta para um crime menos grave, desde já prescrito. O promotor

não foi à réplica e aceitou passivamente o estratagema.

V. Ir à réplica

A depender da maneira que implantados os discursos extralógicos no íntimo

dos  jurados,  não  será  possível  o  uso  dos  apartes  para  lhes  retorquir.  Por  isso,  a

recomendação é que, em regra, o Promotor de Justiça se valha da tréplica para afastar

toda sorte de falácia para confundir os julgadores leigos. 

Obviamente que o caso concreto é que indicará a necessidade disso ou não. 

VI. Acusar sem humilhar



Não se pode perder vista que a situação de réu em um processo criminal, por

si só, já coloca o cidadão em uma fragilidade e, porque não, de verdadeira inferioridade

moral. 

Se à guisa de demonstrar firmeza o Promotor de Justiça passar a humilhar e

denegrir  a  figura  do  acusado,  além  de  indicar  reprovável  insensibilidade,  poderá

despertar  a  piedade  dos  jurados,  que  encontrarão  aí  pretexto  emocional  para  a

absolvição. 

Por isso, há de se ater tecnicamente ao fato posto sob julgamento e, ainda

que  se  tangenciem  aspectos  negativos  da  personalidade  do  réu,  não  lhe  humilhar,

jamais. 

VII. Traçar o perfil da vítima e do réu

Ainda firme a nas lições de Edilson Mougenot Bonfim, deve-ter em, deve-se

ter em mente que: “se o promotor não ‘apresenta’ a vítima e o réu aos jurados, corre o

risco  de  ver  uma  caracterização  disforme  da  verdade,  pelo  defensor:  o  criminoso

vestindo os trajes de santo; a vítima, já sem defende, transfigura-se no pior delinquente”

Ademais, a caracterização da personalidade de ambos torna-se necessária

para o estabelecimento da pena (art. 59 do CP). 

VIII. Explorar contradições do réu

Nada melhor do que expor as contradições de um orador para desacreditar

sua  versão.  Nos  processos  do  júri,  geralmente  o  réu  foi  ouvido  mais  de  uma  vez

(inquérito policial, sumário da culpa e em plenário) e o conhecimento profundo de suas

declarações  em  todas  essas  oportunidades,  não  raramente,  desvenda  inacreditável

contradições. 



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL
DO JÚRI 

Autos n.º

O MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL,  por
intermédio da Promotora de Justiça abaixo subscrita,
vem perante Vossa Excelência, nos autos da Ação Penal
acima  em  que  a  Justiça  Pública  move  contra  de
Sebastião dos Santos Nascimento, inconformada com a r.
sentença de fls. 263-269, que impronunciou o referido
acusado,  interpor  Recurso  de  Apelação,  o  que  faz
estribado no artigo 416 do Código de Processo Penal.

Assim, requer vista do processo pelo prazo
legal, para apresentação das razões de apelo.

 

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



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL
DO JÚRI DA COMARCA DE

Autos n.º 

O MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL,  por
intermédio da Promotora de Justiça abaixo subscrita,
vem perante Vossa Excelência, nos autos da Ação Penal
acima em que a Justiça Pública move contra de Rafael
Gomes  Gonçalves  e  Adriano  José  Lopes  Moura,
inconformada com a r. sentença de fls. 560-565, que
impronunciou os referidos acusados, interpor  Recurso
de  Apelação, o  que faz  estribado no  artigo 416  do
Código de Processo Penal.

Assim, requer vista do processo pelo prazo
legal, para apresentação das razões de apelo.

 

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



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO
JÚRI DA COMARCA 

Autos n.º 0035565-95.2012.8.12.0001

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por intermédio
da Promotora de Justiça abaixo subscrita, vem perante Vossa
Excelência, nos autos da Ação Penal acima em que a Justiça
Pública  move  contra  de  Odimar  Guilherme  da  Silva,
inconformada  com  a  decisão  dos  jurados  que  absolveu  o
acusado, interpor Recurso de Apelação, o que faz estribado
no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Assim,  requer  vista  do  processo  pelo  prazo
legal, para apresentação das razões de apelo.

 

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 n°.

MM. Juiz:

Feito  os  autos  com  vista  ao  Ministério
Público Estadual para manifestação acerca da juntada
da carta precatória oriunda da Comarca de Sumaré/SP
(fls. 754-760).

Verifica-se da aludida carta precatória que a
testemunha  Adeilson  de  Jesus  Goveia  Souza  não  foi
intimada  porque  não  foi  encontrada  nos  endereços
fornecidos pelo DAEX (fls. 670-671).

Assim, tendo em vista a impossibilidade de
localizar a testemunha Adeilson de Jesus Goveia Souza,
o Ministério Público Estadual desiste de sua oitiva.

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 n°.

MM. Juiz:

Feito  os  autos  com  vista  ao  Ministério
Público  Estadual  para  manifestação  acerca  da
testemunha e da vítima ausentes na audiência de fl.
295.

Conforme certidão de fl. 307, a testemunha
Oridia Camila de Paula Andrade não foi intimada porque
não foi encontrada no endereço fornecido nos autos.

Em  consulta  ao  DAEX,  constatou-se  que  o
endereço diligenciado é o local em que a testemunha
pode  ser  encontrada  devendo,  portanto,  serem
realizadas  novas  diligências  no  endereço  supra,
conduzir  coercitivamente  Oridia  Camila  de  Paula
Andrade a comparecer em audiência a ser designada por
este juízo.

Outrossim,  com  relação  à  vítima  Maurício
Aparecido de Andrade, verifica-se que não foi juntado
aos  autos  as  informações  da  sua  não  condução
coercitiva.

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
requer que a testemunha Oridia Camila de Paula Andrade
seja  conduzida  coercitivamente  a  comparecer  em
audiência a ser designada por este juízo, bem como,
seja  juntado  a  resposta  do  ofício  de  fl.  290  em
relação à vítima Maurício Aparecido de Andrade.

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
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AUTOS Nº. 
APELANTE: 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

COLENDA TURMA CRIMINAL

ÍNCLITOS DESEMBARGADORES

EMINENTE PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

EDSON DE SOUZA RICARDES foi condenado
como incurso nas penas do artigo 121, caput, do Código
Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de
reclusão,  que  deverá  ser  cumprida  em  regime
inicialmente fechado.

Insurge  o  apelante,  através  de  seu
procurador,  demonstrando  inconformismo  quanto  à
aplicação da pena pelo Juiz a quo.
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Em breve síntese, o recorrente requer
em  suas  razões  recursais  a  aplicação  da  redução
prevista no §1º, do artigo 121, do Código Penal, em
seu  grau  máximo  ou,  subsidiariamente,  em  1/4  (um
quarto), bem como, a adequação do regime prisional,
para regime inicialmente semiaberto.

Embora  louvável  o  esforço  da  digna
defesa, em demonstrar que o Juiz singular se equivocou
ao aplicar redução prevista no §1º, do artigo 121 do
Código Penal, em seu mínimo legal, tal assertiva de
que a aludida diminuição deve ser fixada no máximo
legal ou em um quarto, não merece ser acolhida, pois
não  encontra  amparo  legal,  doutrinário  e
jurisprudencial.  

Com  relação  à  dosimetria  da  pena,
constata-se que o d. magistrado brilhantemente aplicou
a diminuição de pena do caso em tela, senão vejamos:

Infere-se  da  sentença  condenatória  o
reconhecimento da requerida redução legal ao apelante,
sendo fixado o seu quantum levando-se em consideração
que  as  injustas  provocações  da  vítima  foram  de
relevância mínimas, qual seja, atirar-lhe um prato de
comida, um copo e xingar-lhe.

Assim,  fazendo  incidir  a  supracitada
causa de diminuição de pena, o juiz a quo entendeu por
bem diminuir em 1/6 (um sexto) a pena do recorrente.

Observa-se do texto legal, que quando o
legislador determinou uma redução da pena de um sexto
a  um  terço  e  não  discriminou  parâmetros  objetivos
previamente estipulados na lei, atribuiu ao juiz da
causa a função de avaliar o caso concreto e fixar a
redução  no  montante  que  entender  adequado  e
proporcional à conduta do condenado.

Diante dessa determinação conferida ao
magistrado, salienta-se que o critério a ser adotado
para quantificar a aplicação do § 1º do art. 121 do
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Código  Penal  é  aquele  advindo  das  próprias
circunstâncias elencadas no citado dispositivo.

Acera do assunto, leciona Guilherme de
Souza Nucci:

"conforme  a  relevância  do  motivo  –
maior  ou  menor  –  ou  de  acordo  com  a
espécie  de  emoção  (amor  exagerado  ou
desejo de vingança), bem como o tipo de
injustiça  da  provocação  da  vítima
(completamente  fútil  ou  motivada  por
anteriores agressões sofridas), deve o
juiz  graduar  a  diminuição"  (NUCCI,
Guilherme  de  Souza.  Código  Penal
Comentado, 10. ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2010. p. 607).

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte
entendimento jurisprudencial:

TJMG: “APELAÇÃO.  JÚRI.  HOMICÍDIO
PRIVILEGIADO.  Fixação  do quantum de
redução  da  pena  em  face  à  causa
de diminuição prevista  no art.  121,
§1º,  do  CPB  -  Discricionariedade  do
juiz - Decisão devidamente fundamentada
- Réu assistido por defensor dativo -
Isenção  das  custas  processuais  -
Recurso provido em parte - Ao aplicar a
causa  de     diminuição     de  pena  prevista
no     art. 121, §1º, do CP  B, tem o juiz
discricionariedade  para  eleger
o     quantum     da  redução  a  ser
estabelecido,  devendo  sempre  expor  a
motivação de sua decisão, de acordo com
as  peculiaridades  do  caso  concreto,
como  ocorreu in  casu -  Sendo  o  réu
defendido por defensor dativo, deve ser
o mesmo isento do pagamento das custas
processuais,  conforme  art.  10,  inciso
II,  da  Lei  nº  14.939/03.  -  Recurso
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provido  em  parte.”  (APCR  0177183-
16.2009.8.13.0418;  Minas  Novas;  Sétima
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Agostinho
Gomes  de  Azevedo;  Julg.  17/11/2011;
DJEMG 25/11/2011). (grifo nosso)

Além  disso,  considerando-se  que  o
apelante  matou  a  vítima  somente  por  esta  lhe  ter
atirado um prato de comida, um copo e lhe xingado,
correto está o percentual utilizado pelo magistrado
para a diminuição da pena.

Portanto, deve permanecer inalterado o
quantum  fixado  em  razão  da  causa  de  diminuição
prevista  no  §1º,  do  artigo  121,  do  Código  Penal
Brasileiro. 

Por  fim,  pretende  o  apelante,  seja
modificado o regime de cumprimento de pena do fechado
para o semiaberto.

Entretanto, correta a fixação do regime
de cumprimento da pena pelo magistrado sentenciante,
tendo  em  vista  que  o  recorrente  possui  uma
personalidade voltada para a prática de delitos, o que
lhe  desfavorece  e  impede  a  concessão  do  referido
benefício, conforme disposto no artigo 33 do Código
Penal, que diz:

“Art. 33. A pena de reclusão deve ser
cumprida em regime fechado, semiaberto
ou  aberto.  A  de  detenção,  em  regime
semiaberto,  ou  aberto,  salvo
necessidade  de  transferência  a  regime
fechado.
[...]
§3º A determinação do regime inicial de
cumprimento  de  pena  far-se-á  com
observância dos critérios previstos no
art. 59 deste Código.”
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Ressalta-se,  ainda,  a  existência  de
diversas  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis  ao
apelante, como o fato de ser reincidente.

Com efeito, ao condenado reincidente a
pena superior a quatro anos - e inferior a oito -,
deve  ser  imposto  o  regime  inicialmente  fechado,
segundo interpretação dada ao §2º, b, do art. 33 do
CPB.

Nesse diapasão:

TJMG:  “APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO
PRIVILEGIADO.  PENA  BEM  DOSADA.
PREPONDERÂNCIA  DA  AGRAVANTE
DA REINCIDÊNCIA.  ALTERAÇÃO  DOREGIME.
IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO  NÃO
PROVIDO. No concurso entre agravantes e
atenuantes,  a reincidência prepondera
sobre  a  confissão  espontânea.  Ao  réu
reincidente, condenado a pena superior
a  quatro  anos,  deve  ser  imposto
o     regime     fechado     para  cumprimento  da
pena (Súmula  nº.  269  do  STJ). (APCR
3907180-38.2007.8.13.0024;  Belo
Horizonte; Sexta Câmara Criminal; Rel.
Des.  Furtado  De  Mendonça;  Julg.
14/12/2010; DJEMG 10/02/2011).

Insta  salientar,  que  a  fixação  do
regime  inicial  não  é  feita  somente  com  base  na
quantidade de pena aplicada. Neste momento, também são
analisadas  as  circunstâncias  judiciais  previstas  no
artigo  59  Código  Penal  e,  sendo  algumas  delas
desfavoráveis, está autorizado o regime mais gravoso.

Dessa forma, as circunstâncias do caso
em tela apontam a necessidade da fixação de um regime
prisional mais severo.

Do Prequestionamento
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Desde  já,  esta  representante  do
Ministério Público Estadual há por bem pré-questionar,
para  efeito  de  eventual  interposição  de  Recurso
Especial  e/ou  Extraordinário,  pela  Egrégia
Procuradoria Geral de Justiça, os artigos 33, § 2º, b,
e 59, ambos do Código Penal, que dizem:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser
cumprida em regime fechado, semi-aberto
ou  aberto.  A  de  detenção,  em  regime
semi-aberto,  ou  aberto,  salvo
necessidade  de  transferência  a  regime
fechado.
(...)
§ 2º - As penas privativas de liberdade
deverão  ser  executadas  em  forma
progressiva,  segundo  o  mérito  do
condenado,  observados  os  seguintes
critérios e ressalvadas as hipóteses de
transferência a regime mais rigoroso: 
(...)
b)  o  condenado  não  reincidente,  cuja
pena seja superior a 4 (quatro) anos e
não exceda a 8 (oito), poderá, desde o
princípio,  cumpri-la  em  regime  semi-
aberto;

Art. 59 -  O  juiz,  atendendo  à
culpabilidade,  aos  antecedentes,  à
conduta  social,  à  personalidade  do
agente, aos motivos, às circunstâncias
e conseqüências do crime, bem como ao
comportamento  da  vítima,  estabelecerá,
conforme  seja  necessário  e  suficiente
para reprovação e prevenção do crime: 

I  -  as  penas  aplicáveis  dentre  as
cominadas;
II -  a  quantidade  de  pena  aplicável,
dentro dos limites previstos;
III - o regime inicial de cumprimento
da pena privativa de liberdade;
IV - a substituição da pena privativa
da  liberdade  aplicada,  por  outra
espécie de pena, se cabível.
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Assim,  o  Ministério  Público  Estadual
requer a procedência do pré-questionamento suscitado.

Ante ao exposto, o Ministério Público
Estadual requer que a r. sentença, seja  mantida por
seus  próprios  e  jurídicos  fundamentos,  julgando-se
IMPROCEDENTE o Recurso interposto pela defesa, por ser
medida de justiça.

Local e data.
Promotora de Justiça
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Autos Nº. 
Ação: Ação Penal de Competência do Júri 
APELANTE: 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO

MM. Juiz:

O Ministério Público Estadual, por intermédio
da Promotora de Justiça abaixo subscrita, vem perante
Vossa Excelência, nos autos da ação penal em que a
Justiça  Pública  move  contra  Urbano  Louveira,
apresentar  suas  contrarrazões  à  apelação  interposta
por Urbano Louveira.

Local e data.
Promotora de Justiça

Autos Nº. 0022198-09.2009.8.12.0001
Ação: Ação Penal de Competência do Júri 
APELANTE: URBANO LOUVEIRA
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APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

 COLENDA TURMA CRIMINAL

 ÍNCLITOS DESEMBARGADORES

 EMINENTE PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

Urbano  Louveira foi  condenado  como
incurso nas penas do art. 121, caput, do Código Penal,
com relação à vítima Dione de Jesus Souza, à pena de 8
(oito) anos de reclusão, e do art. 129, §2º, IV, do
mesmo  Codex, à pena de 3 (três) anos, totalizando a
pena de 11 (onze) anos, a qual deverá ser cumprida em
regime inicialmente fechado.

O apelante, em breve síntese, requer em
suas razões recursais (fls. 512-531):

a) Preliminarmente, a nulidade por ausência de
intimação  do  réu  para  constituir  novo
advogado;

b) a nulidade por defeito na intimação do réu
para comparecimento ao Julgamento;
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c) a nulidade por ausência/defeito da defesa
técnica;

d) A  designação  de  novo  Júri,  diante  da
decisão  manifestamente  contrária  à  prova
dos autos;

e) A  sua  absolvição  pelo  delito  de  lesão
corporal  grave,  devido  a  falta  de
materialidade suficiente;

f) Subsidiariamente,  a  desclassificação  do
delito de lesão corporal grave para o leve;

g) A  sua  absolvição  pelo  crime  de  homicídio
simples por agir em legítima defesa;

h) Subsidiariamente,  a  desclassificação  do
crime de homicídio simples para o delito de
lesão corporal seguida de morte;

i) O reconhecimento do homicídio privilegiado;

j) A redução da pena-base para o mínimo legal;

k) O  reconhecimento  das  atenuantes  previstas
no  artigo  65,  III,  “a”,  “c”  e  “e”,  do
Código Penal.

É a síntese do necessário.

DAS PRELIMINARES

1. Da Nulidade por ausência de intimação do
réu para constituir novo advogado

Preliminarmente,  o  apelante  requer  a
nulidade dos autos após a renúncia de seu patrono à
fl. 382.

Assim, a defesa afirma que o apelante não
foi  devidamente  intimado  para  constituir  novo
procurador após a renúncia de sua advogada.
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Entretanto,  tais  alegações  não  merecem
respaldo.

Primeiramente, é importante destacar que
o  réu  foi  citado  por  edital  (fl.  191),  pois  se
encontrava  em  local  incerto  e  não  sabido,  conforme
certidão de fl. 186, bem como, nunca compareceu em
juízo, ainda que ciente da ação penal contra si.

Infere-se dos autos que a advogada Fátima
Suzue Gonçalves Matsushita juntou uma procuração na
qual esta informou um endereço do recorrente.

Contudo, a referida patrona renunciou ao
referido  mandato  afirmando  que  apesar  de  várias
tentativas de localizar o réu, não logrou êxito em
encontra-lo.

Ora  Excelência,  veja  que  o  recorrente
mostrou-se ausente durante todo o trâmite processual,
indicando seu suposto endereço através de sua patrona,
a  qual,  vem  em  juízo,  posteriormente  e  alega  que
desconhece o atual paradeiro deste.

Assim, agiu corretamente o d. magistrado
ao  nomeando  a  Defensoria  Pública  para  apresentar  a
defesa do apelante (fl. 383).

Não havendo, portanto, o que se falar em
cerceamento  de  defesa,  pois  o  recorrente  Urbano,
conforme  se  denota  nos  autos,  foi  devidamente
representado pela defensoria pública.

Nesse sentido é o entendimento da Corte
Suprema:

“(...) Entendimento desta Corte no sentido de que,
para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda
que absoluta, faz-se necessária a demonstração do
efetivo  prejuízo,  o  que  não  ocorreu  na  espécie
(...)”  (HC  107784,  Relator(a):  Min.  RICARDO
LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/08/2011,
PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-170  DIVULG  02-09-2011
PUBLIC 05-09-2011).

Impende  salientar  que  até  mesmo  para  a
declaração de nulidade absoluta faz-se necessária a
comprovação  do  efetivo  prejuízo,  pois  se  trata  da
estrita aplicação do art. 563 do Código de Processo
Penal, dispositivo este que estabelece que “nenhum ato
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será  declarado  nulo,  se  da  nulidade  não  resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Assim, não merece prosperar a preliminar
arguida,  já  que  não  restou  demonstrado  qualquer
prejuízo ao apelante.

2. Da Nulidade por defeito na intimação do réu
para comparecimento ao Julgamento

Outrossim,  também  em  sede  de
preliminares, o apelante requer a nulidade da Sessão
de Julgamento do Tribunal do Júri, alegando que, o
recorrente  não  foi  intimado  pessoalmente   para
comparecimento ao Plenário do Júri.

Entretanto,  conforme  já  esclarecido,  o
réu  encontrava-se  em  local  incerto  e  não  sabido,
obrigando o juízo a intima-lo por edital.

Assim,  obedecendo  às  normas  do  nosso
Código de Processo Penal o réu Urbano Louveira foi
devidamente intimado para comparecer em seu julgamento
no Plenário do 1º Tribunal do Júri, conforme Edital de
Intimação de fl. 448.

Senão, confira-se o disposto no art. 420
do CPP:

Art. 420.  A intimação da decisão de pronúncia será
feita:
I – pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e
ao Ministério Público;
II – ao defensor constituído, ao querelante e ao
assistente  do  Ministério  Público,  na  forma  do
disposto no § 1o do art. 370 deste Código.
Parágrafo  único.  Será  intimado  por  edital  o
acusado solto que não for encontrado.

Com efeito, verifica-se que o recorrente
não compareceu em toda a instrução processual, pois
não foi encontrado, sendo necessária sua intimação via
edital.

Nessa linha:

"'HABEAS CORPUS'  -HOMICÍDIO QUALIFICADO  -RÉU NÃO
ENCONTRADO PARA  INTIMAÇÃO -REALIZAÇÃO  POR EDITAL
-PROCEDIMENTO ADEQUADO (ART. 420, PARÁGRAFO ÚNICO,
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CPP)  -  JULGAMENTO  REALIZADO  SEM  A  PRESENÇA  DO
ACUSADO - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE (ART. 457, CPP)
-DECRETO  DE  PRISÃO  -MOTIVAÇÃO  IDÔNEA
-CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO   `WRIT'
DENEGADO".  (TJPR.  Primeira  Câmara  Criminal.  Rel.
Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau NAOR R.
DE MACEDO NETO. Acórdão nº 35156. J. 26/07/2012. P.
08/08/2012. Unânime).

Desse modo, uma vez que a intimação do
apelante Urbano Louveira obedeceu aos ditames legais,
tem-se que é plenamente válida, não havendo que se
falar em nulidade do processo criminal.

3. Da Nulidade por ausência/defeito da defesa
técnica

Por fim, o apelante afirma que o processo
é  nulo,  devido  a  ausência/defeito  em  sua  defesa
técnica  oferecida  em  plenário  por  seus  advogados
dativos.

Assim, a defesa afirma que os defensores
do  recorrente  nomeados  pelo  juiz  somente  foram
intimados 10 dias antes da realização do julgamento.

Alegando,  ainda,  a  ocorrência  de
precariedade na defesa do réu, devido ao pouco tempo
utilizado por esta para sustentar as teses defensivas
do réu, ferindo assim, o princípio da ampla defesa.

É mister destacar que um dos princípios
basilares do processo penal brasileiro é que nenhuma
nulidade  será  declarada  sem  que  haja  demonstração
efetiva de prejuízo para qualquer das partes

O referido entendimento, aliás, encontra-
se no enunciado da Súmula nº 523 do Supremo Tribunal
Federal:  "No  processo  penal,  a  falta  de  defesa
constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só
o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".

Tornar  o  julgamento  em  tela  nulo  seria
teratológico,  pois  durante  todo  o  trâmite  da  ação
penal  o  paciente  se  viu  assistido  por  profissional
habilitado, regularmente constituído, cuja atuação não
se mostrou desidiosa ou negligente, já que sustentou
seus argumentos em todas as oportunidades concedidas
pelo juízo processante.

“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



Ora  Excelências,  é  cediço  que  o
conhecimento  e  a  experiência  agregados  por  cada
profissional, em qualquer ofício, são critérios que
levam, geralmente, à execução de trabalhos distintos
sobre uma mesma base fática.

Portanto, trata-se, em suma, da avaliação
subjetiva do operador, diante de um caso concreto, das
medidas  que  entende  devidas  para  alcançar  um  fim
almejado.

Além  disso,  o  exercício  da  advocacia
consubstancia em obrigação de meio, ou seja, não se
exige  qualquer  resultado  específico  acerca  de  sua
atuação  em  juízo.  Assim,  trata-se  de  prestação  de
serviço  e  emprego  dos  meios  que  lhe  estiverem
disponíveis para obter êxito no aspirado.

Nesse  viés,  ainda  que  na  visão  do
apelante a atuação de seu patrono não seja digna de
louvores,  não  se  constata  qualquer  desídia  ou
impropriedade  capaz  de  influir  na  garantia  à  ampla
defesa dele.

Nesse  sentido,  é  o  entendimento  do
Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEFICIÊNCIA
DE DEFESA. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA N. 523 DO STF.
ADVOGADO  CONSTITUÍDO.  DILIGÊNCIA  NA  ATUAÇÃO.
PREJUÍZO  NÃO  DEMONSTRADO.  ORDEM  DENEGADA. 1.
Consolidou-se no âmbito dos tribunais superiores o
entendimento  de  que  apenas  a  falta
dedefesa     técnica     constitui     nulidade     absoluta  da
ação penal, sendo certo que eventual alegação de
sua  deficiência,  para  ser  apta  a  macular  a
prestação jurisdicional,  deve ser  acompanhada da
demonstração de efetivo prejuízo para o acusado,
tratando-se, pois, de     nulidade     relativa. Enunciado
N.     523     da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2.
Não se pode qualificar como defeituoso o trabalho
realizado pelo advogado constituído pelo paciente,
pois atuou de acordo com a autonomia que lhe foi
conferida por ocasião da habilitação ao exercício
da advocacia, nos termos do artigo 7º, inciso I, da
Lei n. 8.906/94. 3. Entre inúmeras teses possíveis
de sustentação pela defesa, e diante do conjunto
probatório que se formou nos autos da ação penal em
apreço,  o  patrono  do  paciente  focou  na
desclassificação da conduta que lhe foi atribuída
na  exordial  para  a  sua  modalidade  culposa,
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tencionando,  assim,  afastar  a  competência  do
tribunal do júri para o julgamento. 4. Diante de um
insucesso, para o crítico sempre haverá algo a mais
que  o  causídico  poderia  ter  feito  ou  alegado,
circunstância  que  não  redunda,  por  si  só,  na
caracterização da  deficiência de defesa, a  qual,
conforme  salientado,  depende  da  demonstração  do
prejuízo  para  o  acusado,  não  verificado  na
hipótese.  5.  Ordem  denegada. (STJ;  HC  229.306;
Proc. 2011/0309973-6; MA; Quinta Turma; Rel. Min.
Jorge Mussi; DJE 20/06/2013; Pág. 167)

Partindo  desse  pressuposto,  no  caso  em
apreço, vê-se que os fatos alegados pelo apelante não
afetaram o Julgamento, não havendo o que se falar em
nulidade.

DO MÉRITO

1. Da decisão manifestamente contrária à prova
dos autos

1.1 Em relação ao crime de lesão corporal
grave

Insurge  o  apelante,  através  de  seu
advogado,  alegando  que  a  decisão  dos  jurados  foi
manifestamente  contrária  às  provas  dos  autos,  pois
teria restado demonstrada a materialidade do delito de
lesão  corporal  grave  em  relação  à  vítima  Benedito
Altino de Souza Filho, em razão da ausência do Laudo
Pericial de Exame de Corpo de Delito.

Subsidiariamente,  pugnou  pela
desclassificação deste crime para o delito de lesão
corporal leve.

Embora  louvável  o  esforço  da  digna
defesa,  em  afirmar  que  a  decisão  dos  jurados  foi
contrária à prova dos autos, tal assertiva não deve
prosperar, pois não encontra amparo legal, doutrinário
e jurisprudencial.

Cabe salientar que os jurados julgaram de
acordo com as provas dos autos e optaram pela versão
dos  fatos  apresentada  pelo  Ministério  Público
Estadual. 
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Somente  pode  ser  considerada  decisão
manifestamente contrária à prova dos autos, aquela que
se  encontra  absolutamente  dissociada  do  conjunto
probatório, não encontrando qualquer apoio em nenhum
elemento de convicção, o que não ocorreu no caso em
tela.

Segundo  o  saudoso  autor  Júlio  F.
Mirabete,  em  seu  Código  de  Processo  Penal,  decisão
manifestamente contrária às provas dos autos: 

“Trata-se de hipótese em que se fere justamente o
mérito de causa, em que o error in judicando é
reconhecido somente quando a decisão é arbitrária,
porque  se  dissocia  integralmente  da  prova  dos
autos,  é  contrária,  ‘manifestamente’  à  verdade
apurada no processo e representa uma distorção da
função judicante do Conselho de Sentença. Assim,
não é qualquer dissonância entre o veredito e os
elementos de convicção colhidos na instrução que
autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a
decisão dos jurados que nenhum arrimo encontra na
prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito
ao Júri optar por uma das versões verossímeis dos
autos,  numa  interpretação  razoável  dos  dados
instrutórios, devendo ser mantida a decisão quando
isso ocorrer. (...)”1 (grifo nosso)

Destarte,  a  decisão  manifestamente
contrária à prova dos autos, autorizadora da anulação
do julgamento, é aquela que não tem sedimento algum na
prova  encartada  aos  autos,  o  que  não  ocorreu  nos
presentes autos.

In  casu,  o  entendimento  dos  senhores
jurados  foi  baseado  nas  provas  documentais  e
testemunhais carreadas aos autos.

Assim, a materialidade do crime de lesão
corporal  restou  perfeitamente  comprovada  nos  autos
pelo  Laudo  de  Exame  de  Corpo  de  Delito  –  Lesão
Corporal  da  vítima  Benedito  Altino  de  Souza  Filho,
fls. 128-129, o qual atesta que a vítima apresentou
“lesão  corporal  Grave,  cujas  características  são
compatíveis de terem sido produzidas conforme época
relatada no histórico, por ação cortante”.

 

1 Processo Penal. 13ª Ed. Editora Atlas. São Paulo, 2002. Pág. 614.
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Ainda,  na  fase  inquisitorial,  a  vítima
Benedito Altino de Souza Filho (fls. 46-47), confirma
que foi agredida pelo recorrente:

“Que,  o  declarante  chegou  perto  de  Dione  para
socorrê-lo e foi agredido também por Urbano que lhe
desferiu uma facada que acertou o lado esquerdo de
seu  rosto.  (...)  Que,  ficou  parado  por
aproximadamente  dois  meses,  sem  poder  trabalhar
devido  as  agressões  sofridas,  e  informa  que  a
facada alcançou também a garganta.”

Contudo, este Órgão acabou desistindo da
oitiva da vítima Benedito em juízo, pois esta não foi
localizada (fl. 332).

Desta forma, não há o que se falar em
absolvição  por  falta  de  materialidade  ou  mesmo
desclassificação do delito, já que restou amplamente
comprovado pelo Laudo Pericial de Exame de Corpo de
Delito,  bem  como,  pelas  declarações  do  próprio
ofendido na fase policial a materialidade do delito e
que esta teve natureza grave.

Como  se  vê  dos  autos,  a  decisão  do
Conselho  de  Sentença  está  sedimentada  nas  provas
colhidas,  não  havendo  como  concluir  ser  a  decisão
manifestamente  contrária  às  provas  dos  autos,  como
pretende  o  ora  apelante,  devendo,  portanto,  ser
mantida.

Segundo decisões Jurisprudenciais:

TJPR: “Não se pode falar em decisão contrária à
prova  dos  autos  se  os  jurados  apreciaram  os
elementos probantes e firmaram seu convencimento,
adotando  a  versão  que  lhes  pareceu  mais
favorável.”2

TJSP: “Júri. Decisão contrária à prova dos autos –
Inocorrência – Solução adotada pelos jurados que
não  contraria  de  maneira  manifesta  o  conjunto
probatório  –  Recurso  não  provido.  (...)  Decisão
manifestamente contrária à prova dos autos é aquela
que  não  tem  apoio  em  prova  alguma,  é  aquela
proferida  ao  arrepio  de  tudo  quanto  mostram  os
autos.”3

2 RT 590/405
3 JTJ 198/307

“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



TJRS:  “Decisão  contrária  à  prova  dos  autos.  É
unicamente a que não tem nenhum apoio em qualquer
dos elementos existentes no processo.”4

Deste  modo,  pelo  acima  disposto,  não
merece qualquer reparo o julgamento contra o qual o
apelante  expede  sua  reclamação,  pois  ele  está
consoante  com  os  termos  legais  e  as  provas  do
processo.

Cabe salientar que não houve contradição
na resposta aos quesitos dos jurados, assim, denota-se
de referidas respostas que os jurados quiseram em sua
maioria a condenação do apelante, nos termos pedidos
pelo Ministério Público, por conta da gravidade dos
delitos por este cometido, devidamente comprovado nos
autos. 

Assim,  deve  ser  mantida  a  decisão  dos
senhores jurados.

2. Com relação ao crime de homicídio simples

2.1 Da legítima defesa

Embora  louvável  o  esforço  da  digna
defesa,  em  demonstrar  que  o  recorrente  agiu  em
legítima defesa, tal alegação não deve prosperar, pois
nos presentes autos não se vislumbra a presença da
referida  excludente  de  ilicitude,  bem  como,  dos
requisitos do artigo 25 do Código Penal, in verbis: 

Art.  25  -  Entende-se  em  legítima  defesa  quem,
usando moderadamente os meios necessários, repele
injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu
ou de outrem.

Primeiramente,  impende  trazer  os
ensinamentos  de  Fernando  Capez  acerca  da  legítima
defesa:

“Causa de exclusão da ilicitude que consiste em
repelir  injusta  agressão,  atual  ou  iminente,  a
direito próprio ou alheio, usando moderadamente dos
meios necessários.” (Curso de Direito Penal, parte
geral 1. 14ª Edição-Editora Saraiva, p. 305).

4 RJRJERGS 187/133
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In casu, verifica-se que o recorrente não
cometeu  o  crime  amparado  pela  legítima  defesa,
conforme será demonstrado.

Com  relação  à  conduta  do  recorrente,
verifica-se que este perseguiu a vítima antes de lhe
causar ferimentos que lhe ceifaram a vida, conforme
depoimento  da  testemunha  Leandro  que  presenciou  os
fatos:

“DEPOENTE: O Jhonny saiu correndo na frente e o
Urbano veio correndo atrás com a faca na mão.
MP: E aí?
DEPOENTE: Aí eu não sei o quê que aconteceu, que o
Jhonny caiu e o Urbano caiu pro cima dele com a
faca, foi onde foi o ferimento nas costas dele. Foi
isso que eu vi.”
(Testemunha Leandro Pereira Leite da Silva, fls.
295-297).

 
Ora Excelências, não há que se falar em

legítima  defesa,  uma  vez  que  o  comportamento  do
apelante para se defender de uma suposta agressão por
parte da vítima é contraditório, pois se denota no
feito que a vítima fugia deste para evitar a agressão.

Não bastasse isso, constata-se do Laudo
Pericial  de  Exame  de  Corpo  de  Delito  –  Exame
Necroscópico da vítima Dione de Jesus Souza que esta
foi atingida na região das costas.

Dessa forma, restou plenamente comprovado
o  animus  necandi do  recorrente  ao  desferir  facada
contra a vítima quando esta estava caída no solo e de
bruços.

Nesse diapasão:

TJPE:  1.  Para  que  se  configure  a  excludente  de
ilicitude da legítima defesa,  é necessário  que a
agressão seja injusta, atual ou iminente, contra
direito seu ou de outrem, e haja o uso moderado dos
meios  para  repudiá-la.  2.  Inexistindo  prova  nos
autos de que a vítima estivesse realmente armada e
dando  a  perícia  conhecimento  que  a  vítima  foi
atingida  por  02  (duas)  facadas,  uma  delas
pelas     costas,  não  há  que  se  falar
em     legítima     defesa.  3.  Apelo  provido.  Decisão
unânime. (APL  0000003-03.1993.8.17.0890;  Terceira
Câmara Criminal; Rel. Des. Cláudio Jean Nogueira
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Virgínio; Julg. 28/05/2013; DJEPE 14/06/2013; Pág.
239).

Importante  frisar  que  o  ônus  da  prova
fica incumbido a quem o alega, o que não foi realizado
pelo  apelante,  pois  referida  alegação  encontra-se
isolada do conjunto probatório. 

Nesse  sentido,  os  tribunais  superiores
entendem:

“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 erro
plenamente justificado, que se encontrava diante de
uma  realidade  fática  que  se  fosse  verdadeira
legitimaria seu ato.” (RT 749/638).

Dessa  forma,  não  assiste  razão  ao
apelante.

2.2 Da Desclassificação

O recorrente requer a desclassificação do
crime de homicídio doloso para lesão corporal seguida
de morte, alegando que não restou comprovado nos autos
o dolo na conduta do recorrente.

Entretanto,  a  tese  de  que  o  recorrente
não  teria  agido  com  intenção  homicida  não  merece
prosperar, conforme veremos a seguir.

Impende  destacar  que  a  desclassificação
só  se  mostra  possível  quando  extreme  de  dúvidas  o
animus do agente ao praticar o delito.

Vejam Excelências, que o apelante tanto
tinha a intenção de ceifar a vida da vítima que, após
a  prática  delitiva  não  prestou  socorro,  aliás,
provavelmente somente não desferiu mais golpes de faca
contra aquela, pois familiares interviram.
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Corroborando com as provas colididas nos
autos, é o depoimento da testemunha Leandro Pereira
Leite da Silva, vejamos:

“MP: Você sabe se ele ficou parado ou ele fugiu?
Ele socorreu Jhonny?
DEPOENTE: Não, não socorreu não. Ele ficou assim,
aí começaram a vir os parentes dele aí ele teve que
sair do local, senão os parentes dele iam acabar
com a vida dele também né.”
(Testemunha Leandro Pereira Leite da Silva, fls.
295-297).

Portanto, não merece ser acolhida a tese
desclassificatória, pois os elementos que compõem o
acervo probatório não descartam a ausência de dolo.

3. Do reconhecimento do homicídio privilegiado

Infere-se  das  razões  recursais  do
recorrente de fls. 512-531, que apesar de constar o
tópico “II.4 Necessidade e reconhecimento do homicídio
privilegiado”,  a  defesa  não  apresentou  qualquer
argumentos  sobre  o  referido  assunto,  apenas  pugnou
pela desclassificação do delito para a lesão corporal
seguida de morte.

Assim,  verifica-se  que  este  Órgão  no
tópico  anterior  já  se  manifestou  acerca  da
impossibilidade da aludida desclassificação, bem como,
a tese de homicídio privilegiado restou superada no
decorrer da ação penal.

Desse modo, como a defesa não apresentou
novas razões deste item, o Ministério Público deixa de
contrarrazoá-lo.

4. Da Pena – Da aplicação das circunstâncias
judiciais desfavoráveis

Outrossim, o apelante requer a aplicação
de sua pena-base no mínimo legal, sob o fundamento de
que o magistrado não motivou adequadamente as razões
para a exasperação da reprimenda.

Em que pese referida pretensão, essa não
merece ser acolhida.
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O  julgador  deve,  ao  individualizar  a
pena,  examinar  com  acuidade  os  elementos  que  dizem
respeito  ao  fato,  obedecidos  e  sopesados  todos  os
critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal,
para  aplicar,  de  forma  justa  e  fundamentada,  a
reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e
suficiente para a reprovação do crime.

Assim,  tais  circunstâncias  foram
corretamente  sopesadas  pelo  magistrado  quando  da
análise  das  circunstâncias,  consequências  e  motivos
dos  delitos,  consoante  estabelece  o  artigo  59  do
Código Penal.

Infere-se da sentença recorrida de fls.
482-486,  a  observação  do  magistrado  quanto  às
circunstâncias judiciais, eis que são graves:

“As circunstâncias judiciais do art. 59 do Código
Penal são parcialmente favoráveis ao sentenciado,
haja vista que, embora não seja reincidente, possui
antecedentes criminais (f. 151-2)”.

Portanto, verifica-se da sentença apelada
a  correta  majoração  da  pena-base,  haja  vista  o
cumprimento dos critérios estabelecidos pelo artigo 59
do Código Penal.

Nesse sentido, é o entendimento do nosso
Tribunal de Justiça:

TJMS:  “Havendo  uma  circunstância  judicial
desfavorável, correta a fixação da pena-base acima
do mínimo legal, além de que, segundo dispõe o art.
42,  da  Lei  de  Drogas,  o  juiz  considerará,  com
preponderância  sobre  o  previsto  no  art.  59  do
Código  Penal,  a  natureza  e  a  quantidade  da
substância  ou  do  produto,  a  personalidade  e  a
conduta  social  do  agente.  (ACr-Recl  2010.032717-
2/0000-00; Ivinhema; Segunda Turma Criminal; Rel.
Des. Romero Osme Dias Lopes; DJEMS 30/03/2011; Pág.
35).

Não bastassem os argumentos aduzidos, a
respeito  da  discricionariedade  conferida  pelo
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legislador  ao  magistrado  quando  da  dosimetria  da
reprimenda, Alberto Silva Franco ressalta que:

“[...]  a  fixação  da  pena  dentro  das  balizas
estabelecidas  pelas  margens  penais  constitui,
conforme o art. 59 do CP, uma tarefa que o juiz
deve desempenhar de modo discricionário, mas não
arbitrário.  O  juiz  possui,  no  processo
individualizador  da  pena,  uma  larga  margem  de
discricionariedade,  mas  não  se  trata  de
discricionariedade  livre  e,  sim,  como  anota
Jescheck (Tratado de Derecho Penal, vol. II/1191,
1981),  de  discricionariedade  juridicamente
vinculada, posto que está preso às finalidades da
pena  e  aos  fatores  determinantes  do  quantum
punitivo”  (Código  Penal  e  sua  interpretação
jurisprudencial.  7.ed.  São  Paulo:  Revista  dos
Tribunais, 2001, v. 1, p.1025).

Assim,  verifica-se  que  os  critérios
utilizados  pelo  d.  magistrado  como  circunstâncias
judiciais,  justificam o aumento da pena-base acima do
mínimo legal.

5. Das atenuantes previstas no artigo 65, III,
“a”, “c” e “e”, do Código Penal

Por  fim,  pretende  o  recorrente  o
reconhecimento das atenuantes previstas no artigo 65,
III, “a”, “c” e “e”, do Código Penal.

Vejamos o dispositivo da aludida norma,
in verbis:

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a
pena: (...)
III - ter o agente: 
a) cometido o crime por motivo de relevante valor
social ou moral; (...)
c)  cometido  o  crime  sob  coação  a  que  podia
resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade
superior, ou sob a influência de violenta emoção,
provocada por ato injusto da vítima;(...)
e) cometido o crime sob a influência de multidão em
tumulto, se não o provocou.
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Primeiramente,  conforme  narrado  na
denúncia e ratificado pela sentença condenatória, o
motivo  do  crime  de  homicídio  doloso  foi  ciúmes  do
apelante da vítima Dione com a cônjuge do apelante.

Em  relação  ao  delito  de  lesão  corporal
grave  foi  devido  à  vítima  Benedito  ter  tentado
socorrer a vítima Dione para evitar sua morte.

Com efeito, um mero ciúme não deve ser
considerado um  relevante valor moral suficiente para
se amenizar a pena de um delito tão grave que resultou
na morte da vítima Dione.

Outrossim,  não  se  vislumbra  no  feito
qualquer indicação de que o apelante tenha agido sob
violenta emoção, entretanto, ainda que o recorrente
estivesse realmente sob domínio de violenta emoção, é
necessário a injusta agressão por parte das vítimas
para a configuração da referida atenuante.

Nos ensinamentos de Nucci, observa-se que
apesar de não ser necessário que a prática delitiva
seja em seguida da provocação injusta, ainda, assim
deve haver a referida afronta por parte da vítima:

“Tratando-se da atenuante, o legislador foi mais
complacente:  basta  a  ‘influência’  de  violenta
emoção, vale dizer, um estágio mais ameno, mais
brando, capaz de conduzir à perturbação do ânimo,
bem como não se exige seja cometido o delito logo
em seguida à provocação, cabendo um maior lapso de
tempo  entre  a  ação  e  a  reação.”  (Código  Penal
Comentado,  10ª  Edição,  Editora  Revista  dos
Tribunais, 2010, p. 443).

Além  disso,  ainda  que  houvesse  várias
pessoas presentes, não restou comprovado nos autos que
de alguma forma as referidas pessoas influenciaram na
conduta do condenado, ora apelante.

Aliás,  para  a  incidência  da  atenuante
prevista na alínea “e”, do inciso III, do artigo 65 do
Código Penal, é necessária a pluralidade de agentes,
ou  seja,  uma  multidão  em  tumulto  gerando
periculosidade, o que não ocorreu no caso em epígrafe.

Aníbal  Bruno  apud  Guilherme  de  Souza
Nucci, explica a aplicação da referida atenuante:
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“Quando  uma  multidão  se  toma  de  um  desses
movimentos paraxísticos, inflamada pelo ódio, pela
cólera, pelo desespero, forma-se por assim dizer
uma alma nova, que não é a simples soma das almas
que a constituem, mas sobretudo que nelas existe de
subterrâneo e primário, e esse novo espírito é que
entra a influir e orientar as decisões do grupo,
conduzindo-o muitas vezes a manifestações de tão
inaudita violência e crueldade que espantarão mais
tarde  aqueles  mesmos  que  dele  faziam  parte.”
(Código  Penal  Comentado,  10ª  Edição,  Editora
Revista dos Tribunais, 2010, p. 446).

 
Portanto, nota-se que o comportamento do

apelante não se enquadra em nenhuma das circunstâncias
que atenuariam sua pena.

Desse modo, não devem serem aplicadas as
reduções concernente ao reconhecimento das atenuantes
previstas no artigo 65, III, “a”, “c” e “e” do Código
Penal Brasileiro.

DO PREQUESTIONAMENTO

Desde  já,  esta  representante  do
Ministério Público Estadual há por bem pré-questionar,
para  efeito  de  eventual  interposição  de  Recurso
Especial  e/ou  Extraordinário,  pela  Egrégia
Procuradoria Geral de Justiça, o artigo 5º, XXXVIII,
“c”, da Constituição Federal, que diz:

“XXXVIII- É reconhecida a instituição do júri, com
a organização que lhe der a lei, assegurados:
[...]
c) a soberania dos veredictos”.

Assim,  vê-se  que  a  decisão  dos  jurados
deve ser mantida, pois esta somente pode ser afastada
quando se encontra dissociada integralmente das provas
colhidas  nos  autos,  o  que  não  ocorreu  no  presente
caso.

Ainda,  há  por  bem  pré-questionar  os
artigos 59 e 68 do Código Penal, que dizem:

“Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos
antecedentes, à conduta social, à personalidade do
agente,  aos  motivos,  às  circunstâncias  e
conseqüências do crime, bem como ao comportamento
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da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime: 

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos
limites previstos;
III  -  o  regime  inicial  de  cumprimento  da  pena
privativa de liberdade;
IV - a substituição da pena privativa da liberdade
aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

“Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao
critério do Art. 59 deste Código; em seguida serão
consideradas  as  circunstâncias  atenuantes  e
agravantes; por último, as causas de diminuição e
de aumento.”

Ante  ao  exposto,  o  Ministério  Público
Estadual requer que a r. sentença, seja  mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, conhecendo-se e
julgando-se  IMPROCEDENTE o  Recurso  interposto  pelo
recorrente, por ser medida de justiça.

Campo Grande, 1º de agosto de 2013 

Luciana do Amaral Rabelo
Promotora de Justiça
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Autos nº 
Ação: 
Réu: 

MM. Juiz:

O Ministério  Público  Estadual,  por  intermédio  da  Promotora  de
Justiça abaixo subscrita, vem perante Vossa Excelência, nos autos da ação penal em
que a Justiça Pública move contra José Alberto Camargo de Assis, apresentar suas
contrarrazões à apelação interposta por José Alberto dos Santos Rosa.

Local e data.
Promotora de Justiça em substituição legal

AUTOS Nº. 0056290-42.2011.8.12.0001 
APELANTE: JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS ROSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO
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EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

 COLENDA TURMA CRIMINAL

 ÍNCLITOS DESEMBARGADORES

 EMINENTE PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

José Alberto dos Santos Rosa foi condenado como incurso nas penas
do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos de reclusão e nas
penas do art. 14 da Lei 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos e 10 (vinte) dias-
multa, que somadas, totalizaram uma pena de 15 (quinze) anos de reclusão e 10
(dez) dias-multa, à razão de 1/30 di salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, a
qual deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado. 

Insurge o apelante, através de sua procuradora, alegando que a decisão
dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, bem como, alegou o
princípio da consunção, devendo o delito de porte de arma ser absorvido pelo delito
de homicídio.

DO MÉRITO

I  -  DA  DECISÃO  MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  ÀS
PROVAS DOS AUTOS

DO ALEGADO HOMICÍDIO DOLOSO
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Embora louvável o esforço da digna defesa, em afirmar que a decisão
dos jurados foi contrária às provas dos autos, tal assertiva não deve prosperar, pois
não encontra amparo legal, doutrinário e jurisprudencial.

Com  efeito,  é  sabido  que  somente  pode  ser  considerada  decisão
manifestamente contrária às provas dos autos, aquela que se encontra absolutamente
dissociada do conjunto  probatório,  não encontrando qualquer  apoio em nenhum
elemento de convicção, o que não ocorreu no caso em tela.

Segundo  o  saudoso  autor  Júlio  F.  Mirabete,  em  seu  Código  de
Processo Penal, decisão manifestamente contrária às provas dos autos1: 

“Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito de causa, em que o
error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária,
porque  se  dissocia  integralmente  da  prova  dos  autos,  é  contrária,
'manifestamente'  à  verdade  apurada  no  processo  e  representa  uma
distorção  da  função  judicante  do  Conselho  de  Sentença.  Assim,  não  é
qualquer  dissonância  entre  o  veredito  e  os  elementos  de  convicção
colhidos  na  instrução  que  autorizam  a  cassação  do  julgamento.
Unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontra na prova
dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri optar por uma das
versões  verossímeis  dos  autos,  numa  interpretação  razoável  dos  dados
instrutórios,  devendo  ser  mantida  a  decisão  quando  isso  ocorrer.  (...)”
(grifo nosso)  

Destarte,  a  decisão  manifestamente  contrária  às  provas  dos  autos,
autorizadora da anulação do julgamento, é aquela que não tem sedimento algum na
prova encartada nos autos, o que não ocorreu no presente processo.

In casu, o entendimento dos senhores jurados foi baseado nas provas
documentais e testemunhais carreadas aos autos, que são uníssonas ao demonstrar
que o apelante cometeu o delito de homicídio contra a vítima Rosana Camargo de
Assis.

Em que pese na fase judicial o apelante ter permanecido em silêncio
(fl. 14), vislumbra-se dos presentes autos que a testemunha ocular Adilson Jesus de
Souza (fls. 287-289) afirmou em juízo, que o apelante imobilizou a vítima com os
braços em volta de seu pescoço e que posteriormente ouviu um disparo de arma de
fogo contra a vítima Rosana, e ainda, que posteriormente visualizou o apelante com
a arma do crime. Vejamos:

“(...)
MP: O quê que o senhor presenciou? O senhor já a conhecia?
DEPOENTE: Não.
MP: Você estava passando?
DEPOENTE: Eu estava... Eu tinha acabado de fazer um pagamento de uma
conta, estava indo para a igreja né, ali na rua onde tudo aconteceu, e eu
parei na Ernesto Geisel, estava andando pela Ernesto Geisel e virei ali se
não  me engano  Dom Aquino  e  parei  no  semáforo,  quando  eu  parei  eu

1 Processo Penal. 13ª Ed. Editora Atlas. São Paulo, 2002. Pág. 614.
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escutei uma discussão dentro do carro né, e deu uma olhada para ver o quê
que estava acontecendo, quando eu vi uma mulher no volante discutindo
com  o  rapaz,  com  alguém  atrás,  aí  eu  falei:  “Deve  ser  ou  assalto  ou
sequestro.”, (Ininteligível) aí eu lembrei de uma amiga minha que é tenente
na polícia né, falei:”Vou ligar para ela para ver o quê que eu posso fazer
né.”, aí só que quando de repente olho para o lado parece que ele dá uma
chave de braço nela, alguma coisa desse tipo, e aí eu pergunto para ela:
“Tá tudo bem? Você quer ajuda?”, falei em um tom de voz mais alto: “Você
quer que chama a polícia?”, ela falou: “Pelo amor de Deus, me ajuda,
chama a polícia”, onde eu lembrei que tinha um Posto Policial logo à
frente e saí na frente né, do carro dela para pedir ajuda aos militares, eu
acho que ela acredita que percebeu que eu tentei ajudar ela, veio atrás de
mim, quando eu entrei no Posto Policial ela entrou atrás, quando o carro
dela, eu parei, desci do meu carro, ela parou o carro atrás e então eu
escutei um disparo de arma, falei:  “Putz,  o cara está armado e atirou
nela.”, de repente o carro disparou e bateu na guarita militar, os policiais
escutaram a movimentação né, saíram de dentro, o senhor que já estava
(Ininteligível) eu gritei para os policiais: “Toma cuidado que eu acho que
ele está armado.”, nesse presente momento, ele levantou a camisa e tomou
posse da arma, onde os policiais conseguiram render ele né.

Além disso, o policial militar Samuel Weis de Oliveira (fls. 279-282)
afirmou em seu interrogatório judicial, que José foi o autor dos disparos. Vejamos:

DEPOENTE: Senhor José, ele estava com o revólver né, ele tinha saído,
ele  estava  no  banco  de  trás,  no  momento  do  atendimento  a  gente  não
verificou que ele estava lá por causa, que fizemos a revisão em punho na
pessoa que estaria lá...
MP: Senhor José Alberto é essa pessoa que está presente hoje?
DEPOENTE: Sim, senhor.

Primeiramente,  necessário  destacar  a  conjuntura  alegada  pelo
apelante:

Diante da negativa do acusado em comprar a motocicleta, a vítima ficou
nervosa  e  saiu  de  forma  brusca  acelerando  o  veículo,  percorreu
aproximadamente 200 (duzentos) metros, e o veículo veio a colidir no posto
policial existente na antiga rodoviária.
Com a colisão do veículo, o acusado foi lançado contra o encosto do banco
dianteiro, ficou meio atordoado, e quando voltou em si, visualizou a vítima
abrindo o zíper de uma pasta que o mesmo costumava deixar sob o banco,
retirou uma arma de fogo e  apontou para  o apelante,  ocasião  em que o
mesmo agarrou  no  braço  da  vítima  com a  intenção  de  retirar  a  arma  e
ocorrer o disparo e a atingiu. (Razões de Apelação da Defesa, fl. 673).

Primeiramente, cumpre destacar que tal argumentação não passa de
mera especulação tendo em vista  que a  testemunha  ocular  dos  fatos  apresentou
versão completamente diferente e que o apelante não tem o dever de exprimir a
verdade.
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Assim, de acordo com a argumentação apresentada acima, a discussão
se  iniciou  devido  à  compra  de  uma  motocicleta  e  ainda,  que  esse  motivo  foi
circunstância suficiente para a vítima se chocar contra um posto policial, destruindo
seu próprio patrimônio, se apossar de uma arma de fogo para cometer um homicídio
e ser presa em flagrante em seguida, pois escolheu dirigir na direção de um posto
militar.

Observa-se  do  exposto  que  a  argumentação  acima  não  apresenta
lógica e que está em desacordo com os depoimentos prestados na fase judicial.

A Defesa alega também que não havia vestígios de pólvora nas mãos
do apelante, bem como, não houve agressão física anterior, no caso em tela uma
“gravata”  dada  pelo  apelante  na  vítima  antes  da  mesma  colidir  contra  o  posto
policial.

Apesar do alegado, tais afirmações não são prosperam. Conforme será
demonstrado a seguir.

É mister destacar que não se sabe a força utilizada pelo apelante na
agressão,  e  na  situação  em  questão,não  seria  necessário  extrema  força  para
imobilizar  a  vítima  que  estava  já  estava  em  extrema  desvantagem,  pois  se
encontrava na direção de veículo automotor, presa ao cinto de segurança e em meio
ao trânsito, podendo não haver marcas no pescoço por se tratar de lesão corporal de
natureza  leve,  que  pode  apenas  ter  deixado  uma  vermelhidão  resultante  da
constrição do pescoço, lesão esta que poderia ter desaparecido do corpo da vítima
minutos depois, antes mesmo de ser feito o Laudo de Exame de Corpo de Delito.

Destarte,  importante destacar que o Laudo de Exame Químico (fls.
122-125) foi confeccionado no dia 20 de outubro de 2011 enquanto a data do fato
foi no dia 08 de outubro de 2011 havendo uma margem de erro, pois conforme
consta no próprio Laudo com o tempo os vestígios podem se desprender das mãos
por ação fisiológica ou pela higienização. Assim, importante observar ipsis litteris:

Outrossim,  os  Laudos  de  Exame  de  Corpo  de  Delito  e  Laudo  de
Exame Químico não foram as únicas provas usadas nos autos para fornecer uma
perspectiva do ocorrido, no caso em tela, houve o testemunho de dois policiais e de
uma testemunha ocular, por isso não há que se falar em decisão contrária as provas
dos autos, pois as testemunhas levaram essa exata condenação.

Ainda,  segundo  o  depoimento  judicial  dos  policiais  militares  que
atenderam à ocorrência (fls. 279-282 e 283-286), a vítima, já falecida, estava no
interior do veículo que colidiu com a guia central do antigo terminal rodoviário,
sentada  no  lugar  do  motorista,  permanecendo  ainda  ligado o  automóvel  após  a
colisão.

Assim,  a  decisão  do  Conselho  de  Sentença  está  sedimentada  nas
provas colhidas, não havendo como concluir ser a decisão manifestamente contrária
às provas dos autos, como pretende o ora apelante, devendo, portanto, ser mantida.
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Segundo decisões Jurisprudenciais:

TJPR: “Não se pode falar  em decisão contrária  à  prova dos  autos se os
jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento,
adotando a versão que lhes pareceu mais favorável.”  

TJSP: “Júri. Decisão contrária à prova dos autos – Inocorrência – Solução
adotada pelos jurados que não contraria de maneira manifesta o conjunto
probatório – Recurso não provido. (...) Decisão manifestamente contrária à
prova dos autos é aquela que não tem apoio em prova alguma, é aquela
proferida ao arrepio de tudo quanto mostram os autos.”  

TJRS: “Decisão contrária à prova dos autos. É unicamente a que não tem
nenhum apoio em qualquer dos elementos existentes no processo.”  

Deste  modo,  pelo  acima  disposto,  não  merece  qualquer  reparo  o
julgamento contra o qual o apelante expede sua reclamação, pois ele está consoante
com os termos legais e as provas do processo.

DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
 
O Apelante  sustenta  que  ocorreu  equívoco ao  condenar  o  apelante

como incurso nas penas do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
sob a alegação de ocorrência de “bis in idem”, vez que já teria sido punido uma vez
por crime mais grave, qual seja, o homicídio doloso qualificado. 

A tese defensiva se ampara na premissa de que o homicídio doloso é
crime mais grave e, portanto, absorve a posse de arma de fogo, crime menos grave.
Assim, segundo a defesa, incabível condenação pela posse de arma de fogo. 

Embora louvável o esforço da digna defesa, em pugnar pela aplicação
do princípio da consunção no presente caso, tal assertiva não deve prosperar, pois
não encontra amparo legal, doutrinário e jurisprudencial.

Dá análise dos autos, constata-se que a prática do delito previsto no
art. 14 da Lei 10.823/2003 é autônomo em relação ao homicídio doloso versada
nestes autos, vez que o Apelante teria adquirido a arma de fogo utilizada há 15 anos.
Senão vejamos: 

JUIZ: Quanto tempo antes dese fato aqui o senhor já posuía esa arma?
RÉU:  Essa arma eu tenho já há quase 15 anos comigo. Nunca dei um
tiro,
nunca dei um tiro com esa arma.
JUIZ: Tá. O senhor costumava andar com a arma no caro?
RÉU: No caro, dentro de uma pasta, de baixo do banco.
JUIZ: De baixo do banco? Esa arma não era registrada?
RÉU: Não era registrada.
JUIZ: O senhor também não tinha porte também né?
RÉU: Também não.
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JUIZ: Que arma que era? Um revólver?
RÉU: Um revólver Shimith,38, marca grande, cano longo.

A autoria do delito é inconteste, pois o próprio apelante confessou a
prática delitiva em juízo em seu depoimento por áudio e vídeo (fl. 347), dizendo
que havia  muitos  anos que andava armado,  fazendo uso de um revólver,  marca
Shmidt, cano longo, confirmando que a arma não era registrada e que o recorrente
não tinha porte de arma.

Assim, restou demonstrado que o recorrente não comprou a arma de
fogo e não a utilizou com o fim único e exclusivo de praticar o homicídio contra a
vítima, mas que já a possuía há 15 anos.

Com efeito, o porte irregular de arma de fogo somente pode ser vista
como meio de execução para a prática de outro delito, com o fim de ser absorvido,
quando o agente pratica o delito menos grave, tão-somente para a prática do delito
mais gravoso, o que não ocorreu nos presentes autos.

In casu, restou comprovado que o recorrente já possuía arma de fogo
usada no homicídio doloso há muitos anos, ou seja, muito tempo antes da prática do
delito  mais  grave,  caracterizando,  assim,  o  crime  previsto  no  art.  14  da  Lei
10.826/2003.

Nesse sentido,  as lições do doutrinador Ricardo Antonio Andreucci
nos ensinam que o crime de posse é autônomo, assim como o de porte ilegal de
arma de fogo, não sendo cabível a aplicação do princípio da consunção:

“Porte ilegal de arma e outros crimes: a rigor, o porte ilegal de arma de fogo,
configurando crime autônomo, não estaria absorvido por outra figura típica
praticada em concurso, não havendo que se falar no princípio da consunção.
Assim,  o agente que, praticando qualquer das condutas insculpidas no
tipo penal em comento, vier a cometer outro delito, deveria responder
por ambas as infrações penais, em concurso material.”   (grifo nosso)

Além disso, o entendimento pacificado pelos Tribunais é no sentido de
que se o agente portava ou possuía a arma de fogo permanentemente em momento
anterior  ao crime de tentativa  de homicídio,  os  crimes de porte  ilegal  ou posse
irregular de arma de fogo não devem ser absorvidos por outro.

Neste sentido, a jurisprudência:

TJMS: “APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO E POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS -
INOCORRÊNCIA -  PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE
POSSE  -  PRINCÍPIO  DA CONSUNÇÃO  -  DELITOS  AUTÔNOMOS
EM MOMENTOS DIFERENTES - INAPLICABILIDADE - MP 417/08
- CONVERTIDA EM LEI 11.706/2008 - ATIPICIDADE DO ART. 12, LEI
10.826/03 - ATENUANTE DE MENORIDADE AGENTE MENOR DE 21
ANOS NA DATA DO FATO - PARCIAL PROVIMENTO.(TJ-MS - ACR:
35840 MS 2007.035840-7, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de
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Julgamento:  29/09/2008,  2ª  Turma  Criminal,  Data  de  Publicação:
21/10/2008)” – grifo nosso. 

TJSC: “Não fica absorvido pelo delito de homicídio, o crime tipificado
no art. 10, caput da Lei nº 9437/97, quando se verificar que o agente
portava a arma permanentemente em momento anterior e não somente
naquele  em que  disparou  contra  a  vítima,  caracterizando  duas  condutas
autônomas, ensejando, assim, ilícitos independentes.”   - grifo nosso.

TJRJ:  “IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
CONSUNÇÃO.  PORTE  PRÉVIO  DE  ARMAS  E  DE  MUNIÇÕES  DE
DIVERSOS CALIBRES, A DENOTAR A AUTONOMIA DO DESIGNIO
EM RELAÇÃO AO SUPOSTO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO
COMETIDO EM FACE DA ESPOSA.  Rejeita-se a preliminar suscitada
pela defesa técnica do apelante, referente à incidência do princípio da
consunção entre o crime de homicídio tentado, a qual responde o ora
apelante, crime este em apuração no III Tribunal do Júri, processo nº
0185068-62.2010.8.19.0001,  e  o  crime  em análise  neste  feito,  (crime  de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), que segundo a defesa, guardam
relação entre si de meio e fim. 2. Ao inverso do que sustenta a defesa, resta
comprovada a autonomia do delito de porte de arma de fogo e munições de
diversos calibres, e o suposto crime de tentativa de homicídio. De se ver que
o apelante já portava arma de fogo e munições, antes da discussão com a
mulher, que redundou nos disparos de arma de fogo, o que evidencia que o
desígnio de portar a arma era autônomo e não ato preparatório da tentativa
de homicídio que, a toda evidência, não foi premeditado e está em apuração
em outro feito. 5. Constata-se que se trata de crimes distintos, com objetos
jurídicos diversos, com consumação em momentos diferentes. As armas não
foram adquiridas para o intento da suposta tentativa de homicídio, não à toa
que  diversos  tipos  de  munição  foram  arrecadados.  TJ-RJ  -  APL:
01413380820108190001  RJ  0141338-08.2010.8.19.0001,  Relator:  DES.
JOSE  MUINOS  PINEIRO  FILHO,  Data  de  Julgamento:  12/11/2013,
TERCEIRA  CAMARA  CRIMINAL,  Data  de  Publicação:  27/03/2014
13:39).” - grifo nosso.

Sendo assim,  comprovado está  que o apelante  praticou o delito  de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não havendo razões fáticas e muito
menos jurídicas para aplicar o princípio da consunção.

Destarte, o Douto Magistrado fundamentou corretamente sua decisão,
e o Conselho de Sentença manteve sua autonomia para decidir sobre a pertinência
da acusação, condenando o apelante pela prática delituosa (fls. 594-599).

Deste modo, pelo acima exposto, o crime de porte ilegal de arma de
fogo  de  uso  permitido  não pode  ser  absorvido pelo  crime de  homicídio  doloso
qualificiado, pois está consoante com os termos legais e as provas do processo.

3. DO PREQUESTIONAMENTO
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Desde já,  esta  representante  do Ministério  Público  Estadual  há  por
bem pré-questionar, para efeito de eventual interposição de Recurso Especial e/ou
Extraordinário,  pela  Egrégia  Procuradoria  Geral  de  Justiça,  o  artigo  5º,  inciso
XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal, que diz:

“XXXVIII- É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe
der a lei, assegurados:
[...]
c) a soberania dos veredictos”.

Assim, vê-se que a decisão dos jurados deve ser mantida, pois esta
somente pode ser afastada quando se encontra dissociada integralmente das provas
colhidas nos autos, o que não ocorreu no presente caso.

Ante ao exposto, o Ministério Público Estadual requer seja conhecido
e  IMPROVIDO o recurso interposto pela defesa, mantendo-se a sentença quanto
aos termos pugnados pelo recorrente pela prática dos crimes a ele imputados.

Campo Grande, 20 de janeiro de 2015.
 

Lívia Carla Guadanhim Bariani
Promotora de Justiça em substituição legal
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Autos nº 

MM. Juiz: 

A Defensoria Pública Estadual, às f. 260-
361, requer a oitiva em plenário da vizinha da acusada
à época dos fatos, como testemunha imprescindível, bem
como, requer a identificação, via exame de DNA, de
substância hematóide encontrada na cena do crime, para
elucidação da dinâmica dos fatos.

Com  efeito,  com  relação  à  oitiva  em
plenário  da  testemunha,  denota-se  dos  autos  que
referida  pessoa  não  foi  ouvida  durante  a  instrução
criminal.

Sendo  assim,  sua  oitiva  em  plenário
configurará  surpresa  para  a  acusação,  haja  vista  a
impossibilidade de produção de contraprova.

 
As  lições  de  Walfredo  Cunha  Campos1 nos

ensinam:

“Entendemos,  todavia,  que  é  necessária  muita
cautela do presidente do tribunal em deferir tal
requerimento, porque o esquecimento do tribuno em
arrolar na época propícia a testemunha pode ser
biombo  de  uma  malícia  mal  disfarçada  do
espertalhão,  que  pretende,  na  calada  da  noite,
inverter  a  prova  do  processo,  surpreender  seu
adversário, levando vantagem...”

Assim, o Ministério Público Estadual requer
o indeferimento da oitiva da referida testemunha em
plenário.

Outrossim, em não sendo este o entendimento
de  Vossa  Excelência,  o  Ministério  Público  Estadual
requer a intimação da defesa do acusado, para até 05
dias úteis antes do julgamento junto aos autos o teor

1 CAMPOS, Walfredo Cunha – Tribunal do júri: teoria e prática – São Paulo: Atlas, 2010, pág.163.
1
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do  depoimento  de  referida  testemunha,  visando  não
desrespeitar o princípio da lealdade processual, bem
como,  permitir  arguição  contra  eventual  surpresa
perante o Plenário do Júri.

No que pertine ao pedido de realização do
exame de DNA, foi acostado Laudo de Exame de Local de
Morte Violenta  (f. 126)  no dia  03  de fevereiro  de
2011, sem que houvesse insurgência das partes a época
dos fatos.

Como  se  vê,  a  defesa  do  acusado  foi
intimada  acerca  da  juntada  do  referido  laudo,  no
entanto, não formulou qualquer requerimento acerca do
referido exame.

Dessa  forma,  denota-se  que  precluiu  o
direito da defesa de formular tal pedido, que somente
agora surge nos autos.

Outrossim, é sabido que no processo penal a
prova  é  o  meio  que  traz  elementos  destinados  a
convencer  o  magistrado  acerca  dos  fatos  a  serem
julgados.  No  presente  caso,  o  exame  requerido  pela
defesa do acusado em nada influência na decisão da
causa. Portanto, irrelevante ao processo.

 
Edilson  Mougenot  Bonfim  dispõe  sobre  a

finalidade da prova:

“A  prova  tem  como  finalidade  permitir  que  o
julgador  conheça  os  fatos  sobre  os  quais  fará
incidir o direito. Por conta disso.2”

Ainda, Vicente Greco Filho leciona:

“O  objeto  da  prova  são  os  fatos.  Nem  todos  os
fatos,  porém,  devem  ser  submetidos  a  atividade
probatória.  Em  primeiro  lugar,  apenas  os  fatos
pertinentes  ao processo é que suscitam o interessa
da parte em demonstrá-los; os fatos impertinentes,
isto é, não relacionados com a causa, devem ter sua
prova  recusada  pelo  juiz,  sob  pena  de  se
desenvolver atividade inútil.
Além de pertinentes, só devem ser provados os fatos
relevantes,  que  são  os  que  podem  influir,  em
diferentes graus, na decisão da causa. Os fatos

2 Código de Processo Penal Anotado. 2ª Edição. 2009. Editora Saraiva. pág. 319.
2
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irrelevantes  são,  na  realidade,  também
impertinentes.3” 

Como se vê, a prova no processo penal é
realizada com a intenção de evitar dúvida acerca de um
ponto relevante o que, in casu, não ocorre com o exame
pretendido pela defesa. Neste sentido ensina Vicente
Greco Filho4:

“É importante lembrar, contudo, que todas as provas
passam  pelo  exame  de  pertinência  e  relevância,
porque no processo não devem ser praticados atos
inúteis.”

Dessa  forma,  com  a  determinação  de
prosseguimento  do  feito,  sem  a  realização  do  exame
pretendido pela defesa, não traz ao acusado qualquer
cerceamento de sua defesa.

Neste  sentido,  temos  da  jurisprudência
pátria:

STJ:  PROCESSUAL.  ADMINISTRATIVO.  NECESSIDADE  DE
PRODUÇÃO  DE  PROVAS.INDEFERIMENTO.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO. REVISÃO.SÚMULA 07/STJ.
1. O acórdão recorrido concluiu: o juízo a quo é o
destinatário da prova e cabe a ele avaliar sobre a
necessidade  de  sua  produção,indeferindo  as
diligências  inúteis  e  protelatórias.  No  caso,  o
indeferimento está devidamente fundamentado, pois
os documentos cuja requisição foi pretendida ou já
constam dos autos ou não têm relação direta com a
lide. Além disso, foi conferida ao ora agravante a
oportunidade  de  demonstrar  o  contrário,  ônus  do
qual não se desincumbiu (e-STJ fls. 1.707-1.712).
2. O magistrado, com base no livre convencimento
motivado, pode indeferir a produção de provas que
julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias
para  o  regular  andamento  do  processo,o  que  não
configura,  em  regra,  cerceamento  de  defesa.
Precedentes.
3. Rever a orientação adotada pelo Tribunal a quo
para acolher-se a tese da recorrente de que no caso
a produção de provas seria imprescindível para a
solução da lide exige análise de fatos e provas, o
que inviabiliza a realização de tal procedimento
pelo STJ na via do recurso especial, nos termos da
Súmula 07/STJ. 
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AResp 87393 AM 2011/0281907-4)

3 FILHO, Vicente Greco. Manual de Processo Penal. 8ª edição. 2010. Editora Saraiva. pág. 187.
4 FILHO, Vicente Greco; Manual de Processo Penal, editora Saraiva, 8ª ed., 2010 p. 197.
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E ainda:

TJPE: Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO PREVISTO NO
ARTIGO 316, DO CÓDIGO PENAL . PEDIDO DE INQUIRIÇÃO
DE TESTEMUNHA EM SEDE RECURSAL. PLEITO INDEFERIDO.
AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROVA IRRELEVANTE PARA A APURAÇÃO DOS FATOS. AGRAVO
REGIMENTAL  IMPROVIDO.  DECISÃO  UNÂNIME..  POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO
REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
(AGR 2299063 PE 0018640-23.2011.8.17.0001) 

Assim,  o  Ministério  Público  Estadual
manifesta-se  pelo  indeferimento  dos  requerimentos
formulados pela defesa do acusado às fls. 360-361.

Local e Data
Promotora de Justiça
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Autos n°. 

MM. Juiz:

Vieram os autos com vista ao Ministério
Público Estadual para manifestação (fl. 280).

Compulsando  os  autos,  constata-se  que
foi  determinada  a  condução  coercitiva  da  vítima
Maurício Aparecido de Andrade e da testemunha Oridia
Camila de Paula Andrade a comparecer à audiência de
instrução e julgamento.

No entanto, verifica-se da juntada do
ofício de fl. 276, que a impossibilidade da condução
coercitiva  da  referida  testemunha  e  vítima  foi  em
razão  da  insuficiência  de  combustível  no  veículo
ofício da polícia civil.

Dessa forma, conforme dispõe o art. 218
do  Código  de  Processo  Penal,  o  Ministério  Público
Estadual requer seja realizada a condução coercitiva
tanto da vítima Maurício Aparecido de Andrade como da
testemunha Oridia Camila de Paula Andrade, com o fim
de comparecerem em nova audiência a ser designada.
         

LOCAL E DATA

Promotora de Justiça
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Autos nº: 

MM. Juiz: 

O Ministério Público Estadual, por sua
representante legal, em atenção ao despacho de f. 383,
manifesta-se nos seguintes termos:

Depreende-se dos autos, que a defesa do
réu André Niskier Targon arrolou, às fls. 373-374, as
seguintes testemunhas para serem ouvidas na audiência
designada  para  o  dia  24  de  outubro  de  2012,  às
14h10min: Jocilene de Barro Fonseca, Jonas Pessoa da
Fonseca  e  Simei  Fonseca  de  Araújo;  alegando,  em
síntese,  que  estas  poderão  contribuir  para  o
esclarecimento dos fatos.

Entretanto, verifica-se à f. 222, que o
réu  André  Niskier  Targon,  na  data  de  21.03.2011,
apresentou a sua defesa preliminar e não arrolou as
referidas testemunhas para serem ouvidas em juízo, o
que enseja a preclusão do seu direito, sem que possa
ser alegado cerceamento de defesa ou qualquer ofensa
ou  afronta  aos  princípios  constitucionais,  pois,  o
arrolamento de testemunhas está condicionado ao prazo
legalmente estabelecido da defesa prévia.

Nesse diapasão, colaciona-se o seguinte
entendimento jurisprudêncial:

STF: HC 87.563/SP, 2.ª Turma, Rel. Min. JOAQUIM
BARBOSA,  DJe  de  13/04/2007.  "HABEAS  CORPUS.
PROCESSUAL  PENAL.  LATROCÍNIO.  INDEFERIMENTO  DA
OITIVA  DE TESTEMUNHAS  ARROLADAS
EXTEMPORANEAMENTE. PRECLUSAO CONSUMATIVA.  PREJUÍZO
NAO DEMONSTRADO. NULIDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES
DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM
DENEGADA. 1.  Conforme  reiterada  jurisprudência
desta Corte, não constitui cerceamento de defesa o
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indeferimento  da  oitiva  de     testemunhas  não
arroladas na defesa prévia, em razão da ocorrência
da  preclusão  consumativa. 2.  A  sentença
condenatória  não  se  baseou  apenas  no  depoimento
das testemunhas de acusação, mas sobretudo na prova
pericial. Nesse contexto, inviável a anulação de
todo  o  feito,  pois,  conforme  já  decidiu  o  Col.
Supremo  Tribunal  Federal,"  [...]  não  se  pode
afirmar  que,  com  a  oitiva  da testemunha não
arrolada, ter-se-ia chegado a conclusão diversa a
que chegou o magistrado ao concluir pela condenação
do Paciente. Em outros termos, com o indeferimento
do  aditamento  de testemunha,  não  demonstrou  a
impetrante a ocorrência de prejuízo ao réu."(STF,
HC 87.563/SP, 2.ª Turma, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA,
DJe de 13/04/2007.) 3. Ordem denegada.". (grifos
nossos)

Assim, observa-se que restou precluso o
direito à oitiva das referidas testemunhas, devendo
ser indeferido o pedido da defesa de fls. 373-374, à
míngua de amparo legal.

Ante ao exposto, o Ministério Público
Estadual,  por  sua  representante  legal,  requer  seja
dado o devido prosseguimento no feito.

Local e Data
Promotora de Justiça 
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Autos n.º

MM. Juiz:

Trata-se  de  Representação  por  medida
cautelar de busca e apreensão nas residências de Nilson
Moraes Paes, Adriano Moraes Paes e Antônio Cesar Moraes
Paes, com o fim de localizar arma de fogo utilizada na
prática do crime de homicídio, tendo como vítima Marcos
Antônio Damásio, pedido este deferido às fls. 46-48.

Durante  a  realização  das  diligências,
verifica-se que foram apreendidos os objetos descritos
no relatório policial de fls. 56-57.

Com efeito, o d. magistrado determinou
que  a  autoridade  policial  informasse  acerca  da
necessidade da manutenção da presente medida cautelar
para o deslinde das investigações policiais (f. 61).

Assim,  constata-se  do  Ofício  nº
169/2013/CEH  oriundo  da  Delegacia  Especializada  de
Repressão  a  Crimes  de  Homicídios,  que  por  ora,  a
manutenção  da  medida  cautelar  em  tela  não  guarda
interesse para a persecução penal.

Desta  feita,  o  Ministério  Público
Estadual,  por  sua  representante  legal,  manifesta-se
pela  revogação  do  mandado  de  busca  e  apreensão
determinado nos presentes autos.

Local e Data
Promotora de Justiça
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Autos n°.
IP nº. 

MM. Juiz:

Depreende-se  dos  autos,  a  determinação  de
apensamento do presente Inquérito Policial aos autos
n. 0048546-59.2012.8.12.0001, conforme despacho de f.
159.

Entretanto, verifica-se que, ainda, não houve
o cumprimento da aludida deliberação.

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
requer  o  apensamento  deste  aos  autos  n.  0048546-
59.2012.8.12.0001 para posterior manifestação.

  Local e data.

Promotora de Justiça
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Autos n.º:

MM. Juiz:

Feito os autos com vista ao Ministério
Público Estadual para manifestação acerca do pedido de
restituição de dinheiro apreendido, conforme despacho
de f. 24.

Trata-se  de  Pedido  de  Restituição  de
Coisa  Apreendida  requerido  por  Ivani  Pereira,  que
alega  ser  legítima  proprietária  da  quantia  de
R$5.490,00 (cinco mil quatrocentos e noventa reais),
apreendida na data de 21 de novembro de 2012 na posse
de seu filho.

Infere-se  do  ofício  nº  311/2013/3ªDP
oriundo  da  Terceira  Delegacia  de  Polícia  de  Campo
Grande, acostado no Pedido de Busca e Apreensão, autos
0062054-72.2012, e que também segue em anexo, que não
há necessidade da manutenção da apreensão da quantia
pleiteada por Ivani Pereira no presente feito.

É, em síntese, o relatório.

O  artigo  118  do  Código  de  Processo
Penal  diz  que,  antes  do  trânsito  em  julgado  da
sentença final, as coisas não poderão ser restituídas
enquanto interessarem ao processo e, ainda, o artigo
120  do  referido  Codex,  dispõe  a  restituição  quando
cabível poderá ser ordenada pelo Juiz, contanto que
não existam dúvidas quanto ao direito da requerente.

Verifica-se  do  presente  pedido  a
juntada de documentos que demonstram a propriedade do
valor pecuniário de R$5.490,00 (cinco mil quatrocentos
e noventa reais) por parte de Ivani Pereira.

Outrossim,  impende  salientar,  que  a
autoridade  policial  informou  que  a  manutenção  da
apreensão da aludida quantia não guarda interesse para
a persecução penal.
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Desta  feita,  o  Ministério  Público
Estadual,  por  sua  representante  legal,  manifesta-se
pelo deferimento do pedido.

Local e Data
Promotora de Justiça
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Autos n.º: 
IP n.º:

MM. Juiz: 

O Ministério Público Estadual, por sua
representante legal, em atenção ao despacho de f. 687,
manifesta-se nos seguintes termos:

Depreende-se dos autos, o 9º Batalhão
de  Polícia  Militar  requereu  a  restituição  de  dois
revólveres  marca  Taurus,  sendo  um  de  calibre  357,
número de série LH 659684, e o outro de calibre 38,
número de série 325666, conforme ofício de f. 669.

Diante disso, o Ministério Público foi
favorável à restituição das aludidas armas de fogo (f.
672),  sendo  o  pedido  deferido  pelo  d.  magistrado,
consoante  despacho  de  f.  673,  e  as  armas  de  fogo
devidamente entregues (f. 685).

Ocorre  que,  verifica-se  no  Auto  de
Apreensão  de  Arma  acostado  à  f.  28,  que  foi
apreendida, junto às armas supradescritas, o revólver
marca  Taurus,  calibre  38,  número  de  série  1850341,
entretanto, não consta a restituição deste.

Ante ao exposto, o Ministério Público
Estadual,  por  sua  representante  legal,  requer  seja
restituído  ao  9º  Batalhão  da  Polícia  Militar  o
revólver  marca  Taurus,  calibre  38,  número  de  série
1850341,  pois  este  não  mais  interessa  à  persecução
criminal.

Local e Data
Promotora de Justiça 
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Autos n.º: 

MM. Juiz: 

Trata-se  de  pedido  de  Restituição  de  Arma  de  Fogo
Apreendida,  pretendendo  a  restituição  da  arma de  fogo,  tipo  revólver,  marca
Taurus, calibre 38, nº de série 271935, apreendida nos presentes autos.

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

Inicialmente,  cabe  consignar  que  o  Ministério  Público
Estadual manifesta-se pelo deferimento do requerimento, pelas razões a seguir
expostas.

Analisando  os  autos  principais,  nota-se  o  requerente
Maurílio Lima Gomes no dia 14 de janeiro de 2012, utilizando-se da arma de
fogo em epígrafe, efetuou disparos contra a vítima Dorvelino de Amorim.

Diante  disso,  a  referida  arma  de  fogo  foi  apreendida,
conforme Auto de Apreensão de f. 28, e encaminhada para a perícia, conforme
Laudo Pericial de fls. 53-56.

Contudo, o requerente foi absolvido sumariamente diante
da excludente de ilicitude da legítima defesa, conforme sentença de fls. 160-166.

Desta forma, restando demonstrado que a arma de fogo não
interessa ao processo, esta poderá ser restituída, nos termos do disposto no art.
118 do Código de Processo Penal, que diz, in verbis:

Art.  118.  Antes  de  transitar  em julgado  a  sentença  final,  as
coisas  apreendidas  não  poderão  ser  restituídas  enquanto
interessarem ao processo.

Ante  ao exposto,  o  Ministério  Público  Estadual,  por  sua
representante  legal,  manifesta-se  pelo  deferimento  do  presente  pedido,
requerendo a restituição da a arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre
38, nº de série 271935 ao Sr. Maurílio Lima Gomes.

“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



Local e Data
Promotora de Justiça 
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Autos n°. 

MM. Juiz:

O acórdão, que manteve a condenação de Wesley Silva Leite pela
prática  delituosa  prevista  no artigo  129,  caput,  por  duas  vezes  c/c  artigo 70,
última parte, ambos do Código Penal, transitou em julgado, conforme certidão de
fl. 380.

Outrossim, foi determinado que o mandado de prisão tivesse prazo
de validade até  o  dia  02.11.2014,  entretanto,  decorrido  o prazo assinalado,  o
condenado não foi localizado para cumprimento da pena que lhe foi imposta.

Dessa forma, o Ministério Público Estadual requer seja renovado o
mandado de prisão, acostado à fl. 394, em desfavor do condenado Wesley Silva
Leite.

Local e Data
Promotora de Justiça em substituição legal
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Autos n.º: 

IP n.º: 

MM. Juiz: 

Trata-se  do  Inquérito  Policial
instaurado para apurar os fatos ocorridos no dia 10 de
julho  de  2011,  por  volta  de  18h30min,  na  Rua  São
Crispim,  bairro  Vila  Danubio  Azul,  nesta  Capital,
local onde o menor de idade  Thiago Henrique Nogueira
de Amorim foi atingido por disparos de arma de fogo. 

Consta dos autos que no dia dos fatos,
a  vítima e  os menores  de idade  Jackson Luis  Gomes
Leite  e  Gabriel  Ribeiro  de  Souza  estavam  em  uma
residência, momento em que estes resolveram ir embora,
tendo a vítima os acompanhados até à saída.

Defronte à residência, o menor de idade
Gabriel Ribeiro de Souza, de posse de uma arma fogo,
sacou-a  e  desferiu  disparos  em  direção  à  vítima,
atingindo-a.

Contudo,  a  vítima  Thiago  Henrique
Nogueira  de  Amorim  conseguiu  fugir  até  uma  igreja,
local onde aguardou socorro, tendo Jackson Luis Gomes
Leite e Gabriel Ribeiro de Souza evadido do local.

Portanto, havendo a presença de menores
de idade como suspeitos do ato infracional, o juízo da
Vara  do  Tribunal  do  Júri  não  é  o  competente  para
processar e julgar o feito e sim o Juízo da Vara da
Infância e da Juventude.
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Assim dispõe a Lei 8.069/90 Estatuto da
Criança e do Adolescente:

“Art. 148. A Justiça da Infância e da
Juventude é competente para:

Conhecer  de  representações  promovidas
pelo Ministério Público, para apuração
de  ato  infracional  atribuído  a
adolescente,  aplicando  as  mediadas
cabíveis.”
                 
Sem  maiores  digressões  sobre  a

legislação especial em lume (ECA) e a Vara da Infância
e  da  Juventude  como  sendo  a  competente  para  o
processamento e julgamento do feito, tem-se que é caso
de haver a remessa dos autos ao juízo competente. 

Ante ao exposto, o Ministério Público
do Estadual requer a remessa dos autos para Vara da
Infância e da Juventude de Campo Grande/MS, em razão
de sua competência especializada.

  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 novembro de 2011, por volta de 08h30min, na Rua dos
Mascates,  bairro  Jardim  Aero  Rancho,  nesta  capital,
local onde  Kelvin Willian Santarosa da Silva, portanto
uma  arma  de  fogo,  tipo  revólver,  calibre  .32,  teria
efetuado  disparos  contra  as  vítimas  Frank  Johnny  de
Oliveira Rios e Wesley Lima dos Santos.

Consta  dos  autos,  que  Frank  Johnny  de
Oliveira Rios e Wesley Lima dos Santos teriam praticado
um  roubo  contra  familiares  de  Kelvin,  tendo  este  os
denunciado à polícia no ano de 2010.

Na data dos fatos,  Kelvin Willian Santarosa
da Silva teria efetuado disparos de arma de fogo contra
Frank Johnny de Oliveira Rios e Wesley Lima dos Santos,
atingindo somente Frank no pé.

Contudo, não restou demonstrado no feito a
materialidade da suposta prática do delito de homicídio
doloso contra as vítimas Frank Johnny de Oliveira Rios e
Wesley Lima dos Santos.

Primeiramente, 

Ademais, infere-se do Laudo de Exame de Corpo
de  Delito  –  Exame  Indireto  Lesão  Corporal  da  vítima
Frank  Jhonny  de  Oliveira  Rios  que  o  Perito  Médico-
Legista afirma que:

“De acordo com os dados da ficha médica não temos
elementos para afirmar que a lesão apresentada no pé
da vítima (ferimento superficial na face plantar do
hálux esquerdo) tenha sido decorrente de disparo de
projétil de arma de fogo (perfurocontundente)”.
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Assim,  encerradas  as  diligências  cabíveis,
não restou demonstrado nos autos indícios suficientes da
prática do delito de homicídio doloso, haja vista não
ter  sido  possível  constatar  se  de  fato  houve  a
adulteração.

Ademais, segundo 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,  ficando  prejudicada,  dessa  forma,  a
propositura da ação penal.

Diante do exposto, encerradas as diligências
cabíveis,  por  não  haver  elementos  suficientes  que
atestem a ocorrência do delito descrito no art. 311,
caput, do Código Penal, o Ministério Público Estadual,
por sua representante legal, requer o ARQUIVAMENTO do
presente  inquérito,  com  fulcro  nos  artigos  18  e  28,
ambos do Código de Processo Penal.

Segundo  o  depoimento  da  testemunha  Maria
Aparecida Senna Motta (f. 04), por volta de 13h30min,
enquanto  a  vítima  estava  em  observação,  ela  teria
solicitado ao médico que acabara de entrar no plantão,
Dr. Reinaldo Ribeiro Maia, que prestasse auxílio a seu
genitor, ora vítima, pois este ainda continuava a sentir
fortes dores no peito, porém, referido médico tratou com
desdenho o fato e não atendeu a vítima, afirmando ela
estava estável.

Contudo, passado algumas horas, a vítima Luiz
Leite  Motta  sofreu  uma  parada  respiratória,  sendo
realizado  alguns  procedimentos  de  ressuscitação
respiratória, porém, não resistiu e veio a óbito.

A  materialidade  encontra-se  comprovada  pela
Certidão de Óbito (f. 28), que determinou a causa morte
da vítima Luiz Leite Motta como: “Choque hipovolêmico;
hemorragia interna aguda; dissecção de aorta ascendente;
hipertensão arterial sistêmica”.

Analisando  os  autos,  não  se  constata  a
presença de “animus necandi”.

Portanto, não havendo a presença de indícios
da ocorrência da prática de crime doloso contra a vida,
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o juízo da Vara do Tribunal do Júri não é o competente
para processar e julgar o feito.

No  entanto,  há  nos  autos  a  necessidade  de
apurar  se  houve  eventual  ocorrência  de  crime  culposo
praticado  contra  a  vítima,  durante  seu  atendimento
médico na clínica mencionada.

Ante  ao  exposto,  o  Ministério  Público
Estadual requer a remessa dos presentes autos para uma
das Varas Criminais Residuais desta Comarca, por ser ela
competente para processar e julgar o 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  09  de  maio  de  2012,  por  volta  de  7h,  na  Rua
Israelandia,  nº  668,  bairro  Vila  Cidade  Morena,  nesta
capital, local onde a vítima Luiz Fernandes Atienza veio a
óbito.

Consta  dos  autos,  que  a  vítima  Luiz
Fernandes  Atienza  possuía  3  (três)  anos  de  idade,  bem
como, fazia tratamento médico para uma disfunção crônica,
o autismo.

Na data dos fatos, a genitora da vítima,
Rosana  Atienza  Lopes,  constatou  que  esta  estava
hipotérmica  e  com  o  corpo  rígido,  tendo  de  imediato
avisado seu cônjuge.

Assim, os pais da vítima a encaminharam a
uma  Unidade  de  Atendimento  Médico,  momento  em  que  foi
verificado o óbito da vítima Luiz Fernandes Atienza.

A materialidade encontra-se comprovada pela
Certidão de Óbito (fls. 09-10), que determinou a causa
morte  da  vítima  Luiz  Fernandes  Atienza  como:
“INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA - BRONCORESPIRAÇÃO”.

Impende  destacar  que  a  broncorespiração
ocorre,  em  regra,  quando  não  são  observados  alguns
cuidados básicos com o infante:

“É  a  morte  por  broncoaspiração,  que,  segundo  o
presidente da Associação dos Pediatras do Hospital
Florianópolis,  Cecim  El  Achckar,  atinge
principalmente  crianças  de  até  2  anos.  Cuidados
básicos - como acomodar o bebê em pé ou sentado no
colo para que arrote depois da mamada ou manter sua

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



cabeça mais alta no berço -, são o suficiente para
evitar este tipo de morte.”.1 

Analisando  os  autos,  não  se  constata  a
presença de “animus necandi”.

Portanto,  não  havendo  a  presença  de
indícios da ocorrência da prática de crime doloso contra a
vida, o  juízo  da  Vara  do  Tribunal  do  Júri  não  é  o
competente para processar e julgar o feito.

No entanto, há nos autos a necessidade de
apurar  se  houve  eventual  ocorrência  de  crime  culposo
praticado contra a vítima, diante do dever de cuidado de
seus pais.

Ante  ao  exposto,  o  Ministério  Público
Estadual requer a remessa dos presentes autos para uma das
Varas  Criminais  Residuais  desta  Comarca,  por  ser  ela
competente para processar e julgar o presente feito.

Local e Data
Promotora de Justiça 

1 BERUTTI,  Julia.  Médico  alerta  sobre  broncorespiração.   Site
<http://www1.an.com.br/ancapital/1999/set/01/1ger.htm>. Acesso em 18 out 2013 às
10h11min.
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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 26, de janeiro de 2012, por volta de 17h05min, no
Córrego Balsamo, nas proximidades da Rua Catuaba, Bairro
Jardim Colibri, nesta Capital, local onde a vítima Milton
Teixeira Júnior foi encontrada em óbito.

Consta dos autos, que na data dos fatos,
durante uma forte chuva, a vítima conduzia uma motocicleta
em  via  pública,  momento  em  que  foi  arrastada  pela
enxurrada para o bueiro localizado na Avenida Gury Marques
com a Rua Vitor Meireles, assim, populares tentaram puxá-
la de volta para via, contudo, devido à força das águas
pluviais, a vítima Milton foi sugado para o interior da
“boca de lobo”.

O  corpo  de  bombeiros  foi  acionado  e,
iniciaram diligências para localização de Milton Teixeira
Júnior, assim, no dia 27.01.2012, a vítima foi encontrada
por bombeiros há cerca de 2 (dois) quilômetros do aludido
bueiro, no leito de um córrego, já sem os sinais vitais.

Realizado Exame de Corpo de Delito em Local
de  Achado  de  Cadáver  (fls.  59-67),  verifica-se  como
ocorreu a dinâmica do evento:

“(...)  Deste  modo,  em  função  de  não  ter
sido  encontrado  ferimentos  no  corpo  da
vítima que pudessem justificar o óbito, bem
como das informações colhidas no BO, tal
cadáver  pode  ser  o  que  desapareceu  na
enxurrada  do  dia  anterior  e  fora  sugado
pela galeria de águas pluviais e carreado
até aquele ponto do córrego, e o surgimento
da substância esbranquiçada do nariz e boca
da  vítima,  sinais  indicativos  de
afogamento, sugerem que se trada da pessoa
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desaparecida no dia anterior, mas fica a
causa da morte a ser determinada pelo IMOL
assim  como  a  identificação  definitiva  do
cadáver.”

Ademais,  o  Laudo  de  Exame  de  Corpo  de
Delito – Exame Necroscópico (fls. 70-71), concluiu que a
causa morte da vítima Milton Teixeira Júnior foi “ASFIXIA
MECÂNICA  INTERNA  POR  RESPIRAÇÃO  EM  MEIO  LÍQUIDO  –
AFOGAMENTO”.

Conforme  o  depoimento  da  testemunha  Alex
Rodrigues da Silva, bombeiro, (f. 37), o bueiro em questão
não possuía qualquer proteção, a fim de evitar acidentes: 

“(...)Que, quando chegaram para iniciar as
buscas,  não  tinha  sinais  de  obra  e  este
buraco  tinha  aproximadamente  um  metro  e
vinte  de  cumprimento  (abertura)  por
aproximadamente  um  metro  e  oitenta  de
altura, ou seja, era bem amplo e o depoente
e demais colegas adentraram ao local com
facilidade para iniciar as buscas. Que, não
tinha  nenhuma  grade  de  segurança  neste
local  para  impedir  a  entrada  neste
‘bueiro’.”

No  mesmo  sentido  foi  o  depoimento  da
testemunha Veiller Machado Pereira, bombeiro, à f. 35, que
participou da equipe de buscas pela vítima.

A materialidade encontra-se comprovada pelo
Auto de Reconhecimento e de Identidade de Cadáver (f. 17),
Exame de Corpo de Delito em Local de Achado de Cadáver
(fls. 59-67), Laudo de Exame de Corpo de Delito – Exame
Necroscópico (fls. 70-71), bem como, pelos depoimentos das
testemunhas.

Analisando  os  autos,  não  se  constata  a
presença de “animus necandi”.

Portanto,  não  havendo  a  presença  de
indícios da ocorrência da prática de crime doloso contra a
vida, o  juízo  da  Vara  do  Tribunal  do  Júri  não  é  a
competente para processar e julgar o feito.

No entanto, há nos autos a necessidade de
apurar  se  houve  eventual  ocorrência  de  crime  culposo
praticado  contra  a  vítima,  por  parte  da  Administração
Pública com relação ao bueiro aberto.
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Ante  ao  exposto,  o  Ministério  Público
Estadual requer a remessa dos presentes autos para uma das
Varas  Criminais  Residuais  desta  Comarca,  por  ser  ela
competente para processar e julgar o 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 22 de abril de 2011, por volta de 06h40min, no
Hospital Regional Rosa Pedrossian, localizado na Avenida
Mal. Deodoro, nº 2.603, Bairro Conjunto Residencial Aero
Rancho, nesta capital, local onde a vítima  Luis Gabriel
Medeiros Soares veio a óbito.

Consta dos autos, que no dia 13.04.2011, a
vítima,  de  07  (sete)  anos  de  idade,  começou  a  ter
dificuldades respiratórias, momento em que sua genitora,
Elizângela Florêncio de Medeiros Soares a levou à unidade
de saúde de Nioaque/MS, local onde foi medicada.

Ocorre que, mesmo sendo medicada, não houve
melhoras no quadro de saúde da vítima, tendo esta sido
encaminhada para o Hospital Militar de Campo Grande/MS, no
dia 20.04.2011.

No referido hospital, a vítima foi atendida
por pediatra, tendo sido constatado que esta possuía asma
alérgica  leve,  receitando-lhe  alguns  medicamentos,  e
ainda, remarcando uma nova consulta para o dia 25.04.2011.

Assim,  a  vítima  retornou  à  cidade  de
Nioaque/MS,  porém,  continuou  apresentando  falta  de  ar
intensa, sendo levada novamente por sua genitora novamente
à unidade de saúde desta cidade.

Devido à gravidade do estado do infante,
este foi encaminhado com urgência, por meio de ambulância,
até  ao  Hospital  Militar  desta  capital.  Em  seguida,  o
paciente, ora vítima, exibiu um quadro de crises, sendo
submetido  a  tratamento  médico,  porém,  apresentou  duas
paradas cárdio-respiratória.

Após 06 (seis) horas de aguardo, pois não
havia os equipamentos necessários para mantença da vítima
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no  Hospital  Militar,  esta  finalmente  foi  conduzida  ao
Centro  de  Terapia  Intensiva  Pediátrico  do  Hospital
Regional Rosa Pedrossian.

Segundo  consta  nos  autos,  a  vítima  Luis
Gabriel  Medeiros  Soares  chegou  ao  aludido  local  já
desfalecida, não resistiu à crise asmática e veio a óbito.

A materialidade encontra-se comprovada pela
Certidão de Óbito (f. 05), e Laudo de Exame de Corpo de
Delito, o qual concluiu que a causa mortis da vítima Luis
Gabriel Medeiros Soares: “(...) procedeu-se em virtude de
Insuficiência  Respiratória  Aguda  em  decorrência  de
obstrução de Via Aérea Superior-Edema de Glote” (fls. 08-
11).

Analisando  os  autos,  não  se  constata  a
presença de “animus necandi”.

Portanto,  não  havendo  a  presença  de
indícios da ocorrência da prática de crime doloso contra a
vida, o  juízo  da  Vara  do  Tribunal  do  Júri  não  é  a
competente para processar e julgar o feito.

No entanto, há nos autos a necessidade de
apurar  se  houve  eventual  ocorrência  de  crime  culposo
praticado contra a vítima, durante seu atendimento médico.

Ante  ao  exposto,  o  Ministério  Público
Estadual requer a remessa dos presentes autos para uma das
Varas  Criminais  Residuais  desta  Comarca,  por  ser  ela
competente para processar e julgar o 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 14 de fevereiro de 2012, por volta de 16h, na
Clínica Campo Grande Procardio, localizado na Avenida Mal.
Rondon,  nº  1.703,  centro,  nesta  capital,  local  onde  a
vítima Luiz Leite Motta veio a óbito.

Consta  dos  autos,  na  data  dos  fatos,  a
vítima  sentiu  intensas  dores  no  peito  e  foi  levada  à
Clínica  Campo  Grande  Procardio  por  sua  filha,  Maria
Aparecida Senna Motta, por volta de 06h.

Conforme  restou  apurado,  quando  a  vítima
Luiz  Leite  Motta  deu  entrada  na  aludida  clínica,  foi
encaminhada para sala de recuperação, local onde aguardou
por  cerca  de  40  minutos  até  receber  o  atendimento  da
médica Roberta Miranda, pois esta estaria dando alta a
outro  paciente,  momento  em  que  foi  medicado  e  foram
solicitados alguns exames.

Segundo  o  depoimento  da  testemunha  Maria
Aparecida  Senna  Motta  (f.  04),  por  volta  de  13h30min,
enquanto  a  vítima  estava  em  observação,  ela  teria
solicitado ao médico que acabara de entrar no plantão, Dr.
Reinaldo  Ribeiro  Maia,  que  prestasse  auxílio  a  seu
genitor, ora vítima, pois este ainda continuava a sentir
fortes dores no peito, porém, referido médico tratou com
desdenho  o  fato  e  não  atendeu  a  vítima,  afirmando  ela
estava estável.

Contudo,  passado  algumas  horas,  a  vítima
Luiz  Leite  Motta  sofreu  uma  parada  respiratória,  sendo
realizado  alguns  procedimentos  de  ressuscitação
respiratória, porém, não resistiu e veio a óbito.

A materialidade encontra-se comprovada pela
Certidão de Óbito (f. 28), que determinou a causa morte da
vítima  Luiz  Leite  Motta  como:  “Choque  hipovolêmico;
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hemorragia interna aguda; dissecção de aorta ascendente;
hipertensão arterial sistêmica”.

Analisando  os  autos,  não  se  constata  a
presença de “animus necandi”.

Portanto,  não  havendo  a  presença  de
indícios da ocorrência da prática de crime doloso contra a
vida, o  juízo  da  Vara  do  Tribunal  do  Júri  não  é  o
competente para processar e julgar o feito.

No entanto, há nos autos a necessidade de
apurar  se  houve  eventual  ocorrência  de  crime  culposo
praticado contra a vítima, durante seu atendimento médico
na clínica mencionada.

Ante  ao  exposto,  o  Ministério  Público
Estadual requer a remessa dos presentes autos para uma das
Varas  Criminais  Residuais  desta  Comarca,  por  ser  ela
competente para processar e julgar o presente feito.

Local e Data
Promotora de Justiça 
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Autos n.º: 
IP n.º: 

MM Juiz:

Conquanto  os  autos  tenham  vindo
relatados,  verifica-se  a  necessidade  da
realização  de  novas  diligências  com  o  fim  de
elucidar  melhor  os  fatos  narrados  no  incluso
caderno investigatório. 

Primeiramente, denota-se do Laudo de
Exame de Corpo de Delito – Indireto (fls.95-97),
que a vítima Frank Johnny de Oliveira Rios sofreu
“lesão corporal de grau leve, por provável ação
cortocontundente”.

Entretanto, o referido laudo pericial
afirma  somente  que  o  ferimento  superficial
encontrado no pé da vítima, teria sido provocado
por um objeto. Contudo, não confirma ao certo se
esta lesão pode ter sido provocada por projétil
cortante de arma de fogo. 

Assim, este órgão ministerial requer
nova  inquirição  da  vítima  Frank  Johnny  de
Oliveira  Rios,  para  que  esta  decline  se  o
ferimento causado em seu pé foi de fato provocado
por um projétil ou um estilhaço de projétil de
arma de fogo disparado pelo indiciado Kelvin no
dia dos fatos.

Outrossim,  observa–se  que  a  arma  de
fogo, tipo revólver, calibre .32, marca Taurus,
numeração de série aparente 82473, a qual, em
tese, foi utilizada por Kelvin Willian Santarosa
da Silva  na data dos fatos, foi apreendida nos
autos do IP 411/11, conforme Auto de Exibição e
Apreensão de fl. 99.
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Portanto,  esta  representante
ministerial  requer  seja  realizada  uma  nova
inquirição de Kelvin Willian Santarosa da Silva
para que este esclareça se a referida arma de
fogo  é  a  mesma  utilizada  na  prática  delitiva
apurada neste caderno investigatório.

Dessa  forma,  o  Ministério  Público
Estadual requer a baixa dos presentes autos à
Delegacia de Polícia de origem, para que sejam
realizadas as diligências requeridas, para tanto
concede dilação de prazo de 30 (trinta) dias.

Local e Data
Promotora de Justiça 
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Autos n°.
IP nº.

Sr. Supervisor Criminal:

Os autos foram encaminhados com vista à 18ª
Promotoria de Justiça para manifestação.

No  entanto,  de  acordo  com  a  distribuição
interna dos processos, realizada pelos Promotores de
Justiça que atuam perante esta 1ª Vara do Tribunal do
Júri,  constata-se  que  os  presentes  autos  estão
vinculados à 19ª Promotoria de Justiça.

Por  tal  razão,  devolvo  os  autos  sem
manifestação, requerendo seja aberto vista ao Promotor
de  Justiça  que  atua  perante  à  19ª  Promotoria  de
Justiça, para manifestação.

Local e Data

Promotora de Justiça
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Autos n°. 

MM. Juiz:

Os autos foram encaminhados com vista à 18ª
Promotoria de Justiça para manifestação.

Compulsando o feito, verifica-se por meio do
despacho de f. 20, que houve um apensamento deste com
os autos n. 0017550-78.2012.8.12.0001.

Entretanto,  em  consulta  ao  Sistema  de
Automação da Justiça (SAJ), observa-se que os cadernos
investigatórios não foram apensados de fato, tanto que
os autos n. 0017550-78.2012.8.12.0001 encontram-se em
carga com a 19ª Promotoria de Justiça desta Capital.

Assim, é mister primeiramente a realização do
apensamento entre os aludidos processos para posterior
manifestação do Ministério Público Estadual.

Impende destacar, ainda, que de acordo com a
distribuição  interna  dos  processos,  realizada  pelos
Promotores de Justiça que atuam perante a 1ª Vara do
Tribunal do Júri, constata-se que os autos em epígrafe
estão  vinculados  à  19ª  Promotoria  de  Justiça,
consoante Termo de distribuição de f. 64 constante nos
autos 0017550-78.2012.8.12.0001.

Por tal razão, devolvo os autos, requerendo
sejam  apensados  e  encaminhados  à  19ª  Promotoria  de
Justiça.

 
Local e Data

Promotora de Justiça
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Autos n.

MM. Juiz: 

Os presentes autos foram encaminhados para
esta Promotoria de Justiça para manifestação acerca do
pedido de quebra de sigilo telefônico. Portanto, sendo
esta Vara do Tribunal do Júri competente para apreciar
o pedido, em caráter de urgência, manifesta-se:

Trata-se  de  Pedido  de  Afastamento  dos
Sigilos Telefônicos das linhas (67) 3027-0844, (67)
9249-3496, (67) 9172-0445 e (67) 9202-4734, a fim que
seja  fornecido  pelas  operadoras  de  telefonias
pertinentes os extratos detalhados contendo todas as
ligações (originadas e recebidas e não atendidas, bem
como,  as  mensagens  de  texto  enviadas  e  recebidas),
além de informar a localização georeferencial exata
(latitude/longitude)  dos  portadores  dos  aparelhos
celulares no momento em que efetuaram tais operações,
durante o período de 16/09/2012 e 16/12/2012.

O  referido  procedimento  busca  apurar
eventual prática dos delitos de homicídio doloso tanto
na forma consumada como na tentada ocorridos na data
de 16 de novembro de 2012, na Rua Babeuna, nº 142,
bairro  Jardim  Tijuca,  nesta  capital,  tendo  como
vítimas Roberto Marques Franca, Pastor Ovelar e Simone
Caceres Gonzales.

Verifica-se  que  o  autor  dos  crimes  em
testilha na data dos fatos objetivava ceifar a vida da
vítima  Roberto  Marques  Franca.  Entretanto,  para
garantir a consumação de sua prática criminosa tentou
matar  as  vítimas  Pastor  Ovelar  e  Simone  Caceres
Gonzales que presenciaram a sua ação delituosa.

Analisando o requerimento do Sr. Delegado,
observa-se  a  complexidade  das  investigações,  pois,
apesar  dos  trabalhos  realizados  pela  polícia
judiciária, não foi possível esclarecer a autoria do
presente delito.
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Assim,  considerando  informações  de  que  a
motivação da morte da vítima Roberto Marques Franca
poderia ser tanto em razão de desavenças desta com a
pessoa de Thiago Paixão de Almeida como pela vítima
agredir  a  irmã  de  Jhonny  dos  Santos,  Marilene  dos
Santos Silva, foi indicado dois possíveis autores.

Pois bem. Para que se verifique, eventual
participação de Thiago Paixão de Almeida e Jhonny dos
Santos dos crimes em tela, é mister a quebra do sigilo
telefônico nestes autos, que auxiliará a autoridade
policial na elucidação dos fatos.

Impende destacar que o investigado Thiago
Paixão  de  Almeida  quando  inquirido  na  fase
inquisitorial  forneceu  dois  números  de  linha  de
aparelho celular sendo (67) 9105-5610 (fl. 09) e (67)
9172-0445 (fl. 10). Assim, é necessário verificar as
duas  linhas  utilizadas  por  Thiago,  conquanto  a
Autoridade Policial tenha requerido somente uma.

Ademais,  por  ora,  não  há  outros  meios
disponíveis para produção de provas, sendo necessária
a Interceptação Telefônica para a apuração de eventual
prática dos crimes de homicídio, nos termos do art. 4º
da  Lei  n.  9.296/96,  o  Ministério  Público  Estadual,
desde já, manifesta-se pelo deferimento do pedido da
Sr. Delegado de fls. 01-04.

Insta salientar que a Lei 9.296, de 24 de
julho de 1996, veio para regulamentar o inciso XII,
parte final do artigo 5° da Constituição Federal, a
qual  determinou  a  forma  de  se  realizar  a
interceptação.

Desse modo é perfeitamente cabível no caso
em análise.

A quebra do sigilo telefônico, no caso em
comento,  é  a  única  forma  de  tentar  esclarecer  a
ocorrência e a motivação do delito.

Portanto, resta demonstrado que no caso em
epígrafe estão presentes os requisitos para quebra do
sigilo  telefônico,  segundo  comentário  de  Fernando
Capez, Lei nº 9296/96:
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Em se tratando de comunicação telefônica,
com transmissão de voz ou de dados, o sigilo poderá
ser quebrado:

 se houver prévia autorização judicial;
 se  a  finalidade  for  instruir  a  investigação
policial ou processo criminal;
 desde que haja indícios razoáveis de autoria ou
participação em crime
 desde que o crime seja punido com reclusão (em
tese, não poderia ser autorizada a quebra do sigilo
para investigação de crime de ameaça, previsto no
artigo 147 do CP, o qual é punido com detenção. A
solução seria alegar que o objeto da investigação
não é a própria ameaça, mas o delito mas grave que,
por  intermédio  dela  seu  autor  esta  prometendo
concretizar,  por  exemplo  homicídio,  no  caso  da
ameaça de morte);
 somente  quando  aquela  prova  não  puder  ser
produzida por nenhum outro meio.”1

Desta forma, em razão das peculiaridades do
caso  investigado,  torna–se  necessário  tal  medida,
sendo perfeitamente cabível a medida pleiteada.

Portanto,  estando  presente  o  interesse
público em investigação criminal, a fim de colher as
provas necessárias para a busca da verdade real, o
Ministério Público Estadual opina favoravelmente pela
Quebra  do  Sigilo  Telefônico  com  a  Interceptação  e
Monitoramento  das  linhas  telefônicas  recebidas  e
efetuadas  pelos  números  (67)  3027-0844,  (67)  9249-
3496, (67) 9172-0445 e (67) 9202-4734, bem como, das
mensagens enviadas e recebidas (SMS, MMS, WAP), com
fornecimento de extratos das ligações e o cadastro dos
usuários, dos interlocutores e ainda, dados cadastrais
de números telefônicos que eventualmente possam ter
sido citados durante o monitoramento e a Interceptação
dos IMEIS dos aparelhos e a localização do usuário e
interlocutores,  através  das  respectivas  ERB(s)  dos
numerais.

Outrossim,  este  órgão  ministerial  entende
ser oportuno realizar igualmente a Quebra do Sigilo
Telefônico  com  a  Interceptação  e  Monitoramento  da
linha telefônica (67) 9105-5610.

1 CAPEZ, Fernando. Legislação Penal Especial – vol. 02, Editora Damásio
de Jesus: São Paulo, p. 84.
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Promotora de Justiça
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Autos n.º 

MM. Juiz: 

Os  presentes  autos  foram  encaminhados
para  esta  Promotoria  de  Justiça  para  manifestação
acerca  do  pedido  de  quebra  de  sigilo  telefônico.
Portanto,  sendo  esta  Vara  do  Tribunal  do  Júri
competente  para  apreciar  o  pedido,  em  caráter  de
urgência, manifesta-se:

Trata-se de Pedido de Afastamento dos
Sigilos Telefônicos das linhas (67) 9991-2113, (67)
9948-0316, (67) 9268-7026 e (67) 8412-9752, afim que
seja  fornecido  pelas  operadoras  de  telefonias
pertinentes os extratos detalhados contendo todas as
ligações (originadas e recebidas e não atendidas, bem
como,  as  mensagens  de  texto  enviadas  e  recebidas),
além de informar a localização georeferencial exata
(latitude/longitude)  dos  portadores  dos  aparelhos
celulares no momento em que efetuaram tais operações,
durante o período de 17/09/2007 a 17/11/2009.

O  referido  procedimento  busca  dar
continuidade as investigações do crime de homicídio
doloso  perpetrado  contra  a  vítima  Ângelo  Aparecido
Ribeiro, cujo deslinde dos autos foi o indiciamento de
sua  ex-cônjuge,  Marlene  Gomes  Ribeiro,  a  qual  foi
denunciada nos autos da ação penal que tramitou sob n.
0361283-60.2008.8.12.0001  perante  a  1ª  Vara  do
Tribunal do Júri.

Analisando  o  requerimento  do  Sr.
Delegado, observa-se a complexidade das investigações,
pois,  apesar  dos  trabalhos  realizados  pela  polícia
judiciária, não foi possível esclarecer a participação
de Marlene Gomes Ribeiro no delito 

Assim, considerando a denúncia anônima
recebida pela 2ª Delegacia de Polícia, em que Lucimar
Vieira  de  Campos,  Francisco  Andrade  dos  Santos  e
Vicente Aparecido Lopes da Silva, são apontados como
os  possíveis  responsáveis  pelo  desaparecimento  do



casal, sendo que Vicente seria o provável mandante e
Francisco o possível autor do crime em comento.

Ademais, por ora, não há outros meios
disponíveis para produção de provas, sendo necessária
a Interceptação Telefônica para a apuração de eventual
prática de crime de homicídio, nos termos do art. 4º
da  Lei  n.  9.296/96,  o  Ministério  Público  Estadual,
desde já, manifesta-se pelo deferimento do pedido da
Srª. Delegada de fls. 02/04.

Insta salientar que a Lei 9.296, de 24
de julho de 1996, veio para regulamentar o inciso XII,
parte final do artigo 5° da CF, a qual determinou a
forma de se realizar a interceptação.

Desse modo é perfeitamente cabível no
caso em análise.

A quebra do sigilo telefônico, no caso
em comento, é a única forma de tentar esclarecer a
ocorrência e a motivação do delito.

Portanto, resta demonstrado que no caso
em testilha estão presentes os requisitos para quebra
do sigilo telefônico, segundo comentário de Fernando
Capez, Lei 9296/96:

Em  se  tratando  de  comunicação
telefônica,  com  transmissão  de  voz  ou  de  dados,  o
sigilo poderá ser quebrado:

 se houver prévia autorização judicial;
 se  a  finalidade  for  instruir  a  investigação
policial ou processo criminal;
 desde que haja indícios razoáveis de autoria ou
participação em crime
 desde que o crime seja punido com reclusão (em
tese, não poderia ser autorizada a quebra do sigilo
para investigação de crime de ameaça, previsto no
artigo 147 do CP, o qual é punido com detenção. A
solução seria alegar que o objeto da investigação
não é a própria ameaça, mas o delito mas grave que,
por  intermédio  dela  seu  autor  esta  prometendo
concretizar,  por  exemplo  homicídio,  no  caso  da
ameaça de morte);
 somente  quando  aquela  prova  não  puder  ser
produzida por nenhum outro meio.”1

1Capez, Fernando. Legislação Penal Especial – vol. 02, Editora Damásio de Jesus: São Paulo,
p. 84



Desta  forma,  em  razão  das
peculiaridades  do  caso  investigado,  torna–se
necessário tal medida, sendo perfeitamente cabível a
medida pleiteada.

Portanto, estando presente o interesse
público em investigação criminal, a fim de colher as
provas necessárias para a busca da verdade real, o
Ministério  Público Estadual opina  pela  Quebra  do
Sigilo Telefônico com a Interceptação e Monitoramento
das  linhas  telefônicas  recebidas  e  efetuadas  pelos
números (67) 9272-3768, (67) 9204-7035 e (67) 9250-
8379,  bem  como,  das  mensagens  enviadas  e  recebidas
(SMS,  MMS,  WAP),  com  fornecimento  de  extratos  das
ligações e o cadastro dos usuários, dos interlocutores
e ainda, dados cadastrais de números telefônicos que
eventualmente  possam  ter  sido  citados  durante  o
monitoramento  e  a  Interceptação  dos  IMEIS  dos
aparelhos e a localização do usuário e interlocutores,
através das respectivas ERB(s) dos numerais.

LOCAL E DATA

Promotora de Justiça



Autos n.º

MM. Juiz: 

Os  presentes  autos  foram  encaminhados
para  esta  Promotoria  de  Justiça  para  manifestação
acerca  do  pedido  de  quebra  de  sigilo  telefônico.
Portanto,  sendo  esta  Vara  do  Tribunal  do  Júri
competente  para  apreciar  o  pedido,  em  caráter  de
urgência, manifesta-se:

Trata-se de Pedido de Afastamento dos
Sigilos Telefônicos das linhas (67) 9614-4564, (67)
9100-6386, (67) 9624-1629 e (67) 9165-0653, a fim que
seja  fornecido  pelas  operadoras  de  telefonias
pertinentes os extratos detalhados contendo todas as
ligações (originadas e recebidas e não atendidas, bem
como,  as  mensagens  de  texto  enviadas  e  recebidas),
além de informar a localização georeferencial exata
(latitude/longitude)  dos  portadores  dos  aparelhos
celulares no momento em que efetuaram tais operações,
durante o período de 01/02/2011 e 31/03/2011.

O  referido  procedimento  busca  apurar
eventual  prática  do  delito  de  homicídio  doloso
ocorrido na data de 17 de março de 2011, na Rua Dantas
Barreto, nº 204, bairro Jardim Tijuca, nesta capital,
tendo como vítima fatal Mário Gomes.

Analisando  o  requerimento  do  Sr.
Delegado, observa-se a complexidade das investigações,
pois,  apesar  dos  trabalhos  realizados  pela  polícia
judiciária, não foi possível esclarecer a autoria do
presente delito.

Assim, considerando informações de que
a motivação da morte da vítima seria por ciúmes, pois
esta teria relacionamentos amorosos com mulheres que
possuíam cônjuges e, que o provável autor do delito
seria um esposo de uma de suas amantes, foi indicado
dois possíveis autores.
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Pois  bem.  Para  que  se  verifique,
eventual  participação  de  Roberto  Menegão  e  Daniel
Gomes Vieira do crime em tela, já que provavelmente a
vítima Mário Gomes teria um relacionamento amoroso com
suas esposas, é mister a quebra do sigilo telefônico
nestes autos, que auxiliará a autoridade policial na
elucidação dos fatos.

Não  bastasse  isso,  impende  destacar
que, por ora, não há outros meios disponíveis para
produção de provas, sendo necessária a Interceptação
Telefônica  para  a  apuração  de  eventual  prática  de
crime de homicídio, nos termos do art. 4º da Lei n.
9.296/96,  o  Ministério  Público  Estadual,  desde  já,
manifesta-se  pelo  deferimento  do  pedido  do  Sr.
Delegado de fls. 02-05.

Insta salientar que a Lei 9.296, de 24
de julho de 1996, veio para regulamentar o inciso XII,
parte final do artigo 5° da Constituição Federal, a
qual  determinou  a  forma  de  se  realizar  a
interceptação.

Desse modo é perfeitamente cabível no
caso em análise.

A quebra do sigilo telefônico, no caso
em comento, é a única forma de tentar esclarecer a
autoria e a motivação do delito.

Portanto, resta demonstrado que no caso
em testilha estão presentes os requisitos para quebra
do sigilo telefônico, segundo comentário de Fernando
Capez, Lei 9296/96:

Em  se  tratando  de  comunicação
telefônica,  com  transmissão  de  voz  ou  de  dados,  o
sigilo poderá ser quebrado:

 se houver prévia autorização judicial;
 se  a  finalidade  for  instruir  a  investigação
policial ou processo criminal;
 desde que haja indícios razoáveis de autoria ou
participação em crime
 desde que o crime seja punido com reclusão (em
tese, não poderia ser autorizada a quebra do sigilo
para investigação de crime de ameaça, previsto no
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artigo 147 do CP, o qual é punido com detenção. A
solução seria alegar que o objeto da investigação
não é a própria ameaça, mas o delito mas grave que,
por  intermédio  dela  seu  autor  esta  prometendo
concretizar,  por  exemplo  homicídio,  no  caso  da
ameaça de morte);
 somente  quando  aquela  prova  não  puder  ser
produzida por nenhum outro meio.”1

Desta  forma,  em  razão  das
peculiaridades  do  caso  investigado,  torna–se
necessário tal medida, sendo perfeitamente cabível a
medida pleiteada.

Portanto, estando presente o interesse
público em investigação criminal, a fim de colher as
provas necessárias para a busca da verdade real, o
Ministério  Público Estadual opina  pela  Quebra  do
Sigilo Telefônico com a Interceptação e Monitoramento
das  linhas  telefônicas  recebidas  e  efetuadas  pelos
números (67) 9614-4564, (67) 9100-6386, (67) 9624-1629
e  (67)  9165-0653,  bem  como,  seja  fornecido  pelas
operadoras  de  telefonias  pertinentes  os  extratos
detalhados contendo todas as ligações (originadas e
recebidas e não atendidas e, ainda, as mensagens de
texto enviadas e recebidas).

Ademais,  deverá  ser  informada  a
localização georeferencial exata (latitude/longitude)
dos portadores dos aparelhos celulares no momento em
que  efetuaram  tais  operações,  durante  o  período  de
01/02/2011 e 31/03/2011.

Local e Data

Promotora de Justiça

1Capez, Fernando. Legislação Penal Especial – vol. 02, Editora Damásio de Jesus: São Paulo,
p. 84
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Autos nº 

MM. Juiz: 

Feito  os  autos  com  vista  ao  Ministério
Público Estadual para ciência da juntada do ofício de
fls. 630-643.

Analisando os autos, verifica-se à fl. 509,
que este órgão ministerial requereu a apresentação em
plenário da arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, nº
431637, utilizada na prática do crime, apreendida.

Assim, foi oficiado à 5ª Delegacia de Policia
solicitando a remessa da referida arma, bem como, os
demais objetos apreendidos descritos no Laudo Pericial
de fls. 136-141, conforme ofício nº 2167/2013 (fl. 533).

Contudo,  consta  na  resposta  do  referido
ofício às fls. 630-643, que a arma de fogo em epígrafe
não foi localizada nos cartórios e arquivos da delegacia
e, ainda, que havia um Boletim de Ocorrência envolvendo
este objeto no ano de 2008, sendo tomadas as medidas
adequadas para apuração de eventual irregularidade.

Dessa forma, o Ministério Público Estadual,
diante  da  urgência  para  apresentação  em  plenário  da
aludida  arma  de  fogo,  requer  seja  diligenciado  no
arquivo  do  fórum,  local  onde  ficam  armazenadas
temporariamente  objetos  apreendidos  nos  processos  em
trâmite,  a  fim  de  localizar  a  arma  de  fogo,  tipo
revólver, calibre .38, numeração aparente 431637.

Local e Data
Promotora de Justiça
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Autos n.º 
IP n.º 

MM. Juiz: 

O presente Inquérito Policial foi distribuído
à 1ª Vara do Tribunal do Júri no dia 07 de agosto de
2013, sendo distribuído à 18ª Promotoria de Justiça,
razão pela qual os autos vieram com vista para esta
Promotoria de Justiça.

No  entanto,  em  consulta  ao  sistema  SAJ,
constata-se  que  no  dia  02  de  julho  de  2013,  foi
distribuído à 2ª Vara do Tribunal do Júri, um pedido
de  Quebra  de  Sigilo  Telefônico,  onde  houve  decisão
proferida pelo magistrado da referida Vara, conforme
cópia dos documentos em anexo.

Desse modo, considerando-se que o juízo da 2ª
Vara do Tribunal do Júri foi quem primeiro praticou
ato  com  carga  decisória,  é  o  juízo  da  2ª  Vara  do
Tribunal do Júri competente para processar e julgar o
feito, por força do disposto no art. 83 do Código de
Processo Penal, que diz:

“Art.  83.  Verificar-se-á  a  competência  por
prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais
juízes igualmente competentes ou com jurisdição
cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros
na prática de algum ato do processo ou de medida
a  este  relativa,  ainda  que  anterior  ao
oferecimento da denúncia ou da queixa (arts. 70,
§ 3º, 71, 72, § 2º, e 78, II, c).”  

Como se vê, o juízo da 2ª Vara do Tribunal do
Tribunal do Júri é o Juízo competente para manifestar-
se no presente feito, pois o Juízo da referida Vara
foi quem primeiro praticou ato processual com relação
aos fatos apurados nos presentes autos, tornando-se
competente  para  processar  e  julgar  os  fatos,  nos
termos do disposto nos artigos 75 e 83 do Código de
Processo Penal. 
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Por  esta  razão,  esta  representante
ministerial deixa de se manifestar, requerendo sejam
os  presentes  autos  redistribuídos  à  2ª  Vara  do
Tribunal do Júri, bem como, ao Promotor de Justiça que
oficia perante referida Vara. 

Local e Data

Promotora de Justiça
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Autos n.º 
IP n.º 

MM. Juiz: 

O presente Inquérito Policial foi distribuído
à 1ª Vara do Tribunal do Júri no dia 15 de abril de
2013, sendo distribuído à 18ª Promotoria de Justiça,
razão pela qual os autos vieram com vista para esta
Promotoria de Justiça.

No  entanto,  em  consulta  ao  sistema  SAJ,
constata-se que no dia 04 de fevereiro de 2013, foi
distribuído à 2ª Vara do Tribunal do Júri, um pedido
de prisão preventiva de Jeovan Cleber Clementino da
Silva, onde houve decisão proferida pelo magistrado da
referida Vara, conforme cópia dos documentos em anexo.

Desse modo, considerando-se que o juízo da 2ª
Vara do Tribunal do Júri foi quem primeiro praticou
ato  com  carga  decisória,  é  o  juízo  da  2ª  Vara  do
Tribunal do Júri competente para processar e julgar o
feito, por força do disposto no art. 83 do Código de
Processo Penal, que diz:

“Art.  83.  Verificar-se-á  a  competência  por
prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais
juízes igualmente competentes ou com jurisdição
cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros
na prática de algum ato do processo ou de medida
a  este  relativa,  ainda  que  anterior  ao
oferecimento da denúncia ou da queixa (arts. 70,
§ 3º, 71, 72, § 2º, e 78, II, c).”  

Como se vê, o juízo da 2ª Vara do Tribunal do
Tribunal do Júri é o Juízo competente para manifestar-
se no presente feito, pois o Juízo da referida Vara
foi quem primeiro praticou ato processual com relação
aos fatos apurados nos presentes autos, tornando-se
competente  para  processar  e  julgar  os  fatos,  nos
termos do disposto nos artigos. 75 e 83 do Código de
Processo Penal. 
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Por  esta  razão,  esta  representante
ministerial deixa de se manifestar, requerendo sejam
os  presentes  autos  redistribuídos  à  2ª  Vara  do
Tribunal do Júri, bem como, ao Promotor de Justiça que
oficia perante referida Vara. 

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

2



Autos n.º:

MM. Juiz:

Feito os autos com vista ao Ministério
Público Estadual para manifestação (f. 137).

Assim,  este  órgão  ministerial  está
ciente tanto da decisão interlocutória de fls. 127-
130, a qual indeferiu o pedido de liberdade provisória
formulado  pelo  réu  Divino  Garcia  Vicente,  como  do
ofício nº 663/2013/2ªDP/2ªC.C. (f. 132), encaminhado
pela Autoridade Policial da Segunda Delegacia de Campo
Grande/MS.

Outrossim, quanto à juntada do ofício
nº  437/2013-IMOL  de  f.  137,  o  Ministério  Público
Estadual opina favoravelmente à concessão de dilação
de prazo por 10 (dez) dias ao Instituto de Medicina e
Odontologia Legal – IMOL para a elaboração do exame de
corpo de delito indireto – Lesão Corporal da vítima
Francisco dos Santos Oliveira.

Local e Data
Promotora de Justiça
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Autos n.º: 

MM. Juiz:

Ciente da juntada de ofício de fls. 79-
80,  bem  como,  o  Ministério  Público  Estadual  opina
favoravelmente à concessão de dilação de prazo por 30
(trinta) dias ao Instituto de Medicina e Odontologia
Legal – IMOL para a elaboração do exame de corpo de
delito  indireto  –  Lesão  Corporal  da  vítima  Breno
Gonçalves Lopes.

Por fim, requer o devido prosseguimento
do feito.

Local e Data
Promotora de Justiça

1
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Autos nº 
IP nº: 

Senhor Delegado de Polícia:

O  presente  Inquérito  Policial  foi
instaurado para investigar em tese a prática do delito
tentativa  de  homcídio,  figurando  como  vítima  Manoel
Vilas Boas Junior.

Assim,  para  elucidação  dos  fatos,  este
Órgão requer a realização das seguintes diligências:

a) que seja realizada a oitiva da vítima
Manoel Vilas Boas Junior, bem como, das
testemunhas  Luis  Carlos  Martins  de
Souza,  Zulma  Veiga  de  Barros,  Celso
Francisco  dos  Santos,  Marcus  Ramos
Gonçalves  e  Luis  Carlos  Martins  de
Souza acerca dos fatos.

b) Seja  oficiado  ao  Comando  do  Corpo  de
Bombeiros  solicitando  a  cópia  da
ocorrência do atendimento da vítima na
data dos fatos.

c) Seja  realizado  o  Exame  de  Corpo  de
Delito  na  vítima  Manoel  Vilas  Boas
Junior.

d) Seja  oficiado  ao  Instituto  de
Criminalística  requisitando  a  remessa
do laudo pericial solicitado à f. 07.

Para  realização  das  diligências
requeridas, bem como, para conclusão das investigações,

Rua da Paz, 134 – Jardim dos Estados – CEP 79002-190
Campo Grande/MS – Telefone (67) 3313-4711 – www.mp.ms.gov.br



o  Ministério  Público  Estadual  concede  dilação  de  60
(sessenta) dias.

Local e Data
Promotora de Justiça
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Autos nº 
IP nº:

Senhor Delegado de Polícia:

Analisando os presentes autos, constata-se
que foi concedida dilação de 60 (sessenta) dias em 29 de
fevereiro  de  2012  (fl.  09),  para  a  realização  de
diligências  para  apuração  dos  fatos  narrados  nos
presentes autos. 

Contudo, referido inquérito policial veio
somente nesta data, a pedido do Ministério Público, com
vista, com novo pedido dilação de prazo, sem que fosse
realizada  qualquer  diligência  desde  a  instauração  do
presente Inquérito Policial.

Portanto, com o fim de elucidar os fatos,
este Órgão Ministerial requer a realização das seguintes
diligências:

a) que  sejam  colhidas  as  declarações  da
vítima João Paulo Souza da Costa, bem
como,  inquiridas  as  testemunhas  Leone
de Araujo Camargo, Igor Flavio Greffe
Montana,  Rudson  Nolasco  de  Abreu  e
Caciane  Francisca  Schmidt  acerca  dos
fato;

b) que seja realizado o Exame de Corpo de
Delito  na  vítima  João  Paulo  Souza  da
Costa.

c) Seja oficiado ao Hospital Regional Rosa
Pedrossian,  solicitando  a  cópia  do
Prontuário  de  Atendimento  Médico  da
vítima no dia dos fatos.
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Para  realização  das  diligências
requeridas, bem como, para conclusão das investigações,
o  Ministério  Público  Estadual  concede  dilação  de  60
(sessenta)  dias,  devendo  tal  prazo  ser  rigorosamente
respeitado.

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 n°.

MM. Juiz:

Conforme o teor da Carta Precatória acostada
às fls. 195-200, a vítima Willian Mercado Nunes, que
estava  recolhida  na  Unidade  Prisional  Centro  de
Ressocialização de Várzea Grande/MT, foi transferida à
comarca de Campo Grande/MS na data de 04 de março de
2013.

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
requer seja realizada a intimação da vítima Willian
Mercado Nunes para o seu comparecimento na audiência
de instrução designada para o dia 17 de julho de 2013
às 14h (fl. 187).

Local e Data

 Promotora de Justiça
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Autos n.º 

MM. Juiz: 

Trata-se  de  incidente  de  insanidade
mental  instaurado  com  o  intuito  de  apurar  eventual
incapacidade mental do acusado Hélio da Silva Pereira,
em razão deste ter alegado que faz uso contínuo de
medicação em razão de convulsões.

Compulsando o feito, verifica-se que às
fls. 19-20, foi nomeado curador ao réu nos termos do
§2º do art. 149 do Código de Processo Penal, bem como,
foi  determinado  que  o  réu  fosse  submetido  a  exame
médico-legal,  devendo  o  perito  entregar  o  laudo
pericial  em  cartório  no  prazo  de  45  dias  após  a
realização do aludido exame.

Entretanto,  nota-se  que  o  Laudo
Pericial  de  Exame  de  Insanidade  Mental  do  acusado
Hélio da Silva Pereira, com as respostas dos quesitos
elaborados  tanto  por  este  órgão  como  pela  defesa
ainda, não consta nos autos, impossibilitando, assim,
o devido prosseguimento do feito.

Diante do exposto, o Ministério Público
Estadual,  por  sua  representante  legal,  antes  de
apresentar suas alegações finais, requer seja juntado
o  Laudo  Pericial  de  Exame  de  Insanidade  Mental  do
acusado Hélio da Silva Pereira.

LOCAL E DATA

Promotora de Justiça
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Autos n°. 

MM. Juiz:

Feito  os  autos  com  vista  ao  Ministério
Público Estadual para manifestação acerca da certidão
de f. 177.

 
Conforme  certidão  de  f.  177,  a  testemunha

Deusdete Elisbão da Silva, genitor da vítima Alexandro
Araújo Elisbão da Silva, não soube informar o atual
paradeiro desta.

Impende salientar, que em consulta ao DAEX
não foi encontrado endereço diverso do já diligenciado
da vítima Alexandro Araújo Elisbão da Silva, restando,
portanto, infrutífera as tentativas de intimá-la.

Assim, tendo em vista a impossibilidade de
localização da referida vítima, o Ministério Público
Estadual desiste de sua oitiva.

LOCAL E DATA
 Promotora de Justiça
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Autos n°. 

MM. Juiz:

Ciente  o  Ministério  Público  Estadual  da
juntada dos documentos de fls. 996-1003.

Primeiramente,  impende  destacar  que  a  lei
processual penal prevê que no julgamento pelo Tribunal
do Júri é vedada a leitura de documento ou exibição de
objeto que não estiver juntado aos autos com 3 (três)
dias úteis de antecedência e que a parte contrária não
tiver tido ciência:

Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a
leitura de documento ou a exibição de objeto que não
tiver  sido  juntado  aos  autos  com  a  antecedência
mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à
outra parte.

Entretanto, compulsando os autos verifica-se
que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri está
designada para o dia 02/05/2013, quinta-feira, e houve a
juntada de documentos pela defesa, na data de 29/04/2013
(fl. 997), dos quais o Ministério Público teve ciência
na mesma data, conforme certidão de fl. 1005.

Assim,  verifica-se  violação  ao  disposto  no
art.  479  do  CPP,  acarretando  na  inviabilidade  da
manutenção  dos  referidos  documentos  entranhados  nos
autos, a fim de impossibilitar eventual apresentação ou
menção destes durante a sessão de julgamento.

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
requer  o  desentranhamento  do  petitório  e  documentos
acostados às fls. 996-1003, juntados pela defesa.

 
Local e Data 

 Promotora de Justiça
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Autos nº. 
IP n.º 

MM. JUIZ:

Trata-se de Inquérito Policial instaurado com
o intuito de esclarecer os fatos ocorridos no dia 06 de
setembro de 2012, por volta de 10h28min, na Rua Camapuã,
nº  168,  bairro  Amambaí,  nesta  capital,  local  onde  a
vítima Luiz Carlos Fredo sofreu ferimentos causados por
disparos de arma de fogo, que lhe causaram a morte.

Nos termos do artigo 18 do Código de Processo
Penal é possível o prosseguimento das investigações após
o encerramento do inquérito policial, vejamos in verbis:

Art. 18.  Depois  de  ordenado  o  arquivamento  do
inquérito pela autoridade judiciária, por falta de
base para a denúncia, a autoridade policial poderá
proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver
notícia.

O  referido  dispositivo  legal  prevê  que  o
desarquivamento  do  procedimento  inquisitivo  pode  ser
realizado se surgirem novas provas após a decisão de
arquivamento, cuja fundamentação contemple a hipótese de
insuficiência de base para o oferecimento de denúncia.

Importante  destacar,  que  no  caso  em  tela
apesar  de  o  órgão  ministerial,  após  o  relatório  da
Autoridade  Policial,  ter  requerido  o  arquivamento  do
presente  procedimento  diante  da  falta  de  indícios
suficientes  de  autoria,  este  ainda  não  foi  analisado
pelo douto magistrado.

Assim,  requer  a  desconsideração  do  parecer
requerendo  o  arquivamento  do  referido  Inquérito
Policial.

Com efeito, no dia 23/10/2013, o Sr. André
Luiz de Jesus Fredo, filho da vítima Luiz Carlos Fredo,
compareceu  nesta  promotoria  de  justiça  e  prestou
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declarações e solicitou a realização de diligências, as
quais seguem em anexo.

Verifica-se  das  informações  contidas  no
aludido Termo de Declarações, que há possibilidade de
serem  produzidas  alterações  no  panorama  probatório,
diante  do  surgimento  de  fatos  anteriormente
desconhecidos, sendo estes aptos a ensejar a reabertura
das investigações.

Portanto,  é  mister  a  realização  de  algumas
diligências  que  podem  ser  relevantes  à  formação  de
opinius delicti diversa deste órgão.

  
Primeiramente, observa-se a complexidade das

investigações,  pois,  apesar  dos  trabalhos  realizados
pela polícia judiciária e conclusão das investigações,
não  foi  possível  esclarecer  a  autoria  do  presente
delito.

Considerando informações trazidas pelo filho
da vítima, de que esta possuía um aparelho celular com
duas  linhas  telefônicas  da  operadora  Claro,  n.  (67)
9280-0030 e (67) 9262-8194, o qual teria sumido após a
prática do crime apurado nestes autos, é necessário a
Quebra dos Sigilos Telefônicos destas linhas, pois há
possibilidade  do  autor  dos  fatos  ter  se  apossado  do
referido aparelho, bem como, de ter feito contato com a
vítima nas referidas linhas.

Além  disso,  há  outro  aparelho  celular  da
vítima apreendido nos autos, da operadora Vivo, n. (67)
9982-4521,  que  também  se  faz  necessária  a  Quebra  do
Sigilo Telefônico.

Este órgão ministerial entende necessário que
sejam inquiridas todas as pessoas que tiveram contato
com a vítima na data dos fatos, por meio das três linhas
telefônicas,  pois  auxiliará  na  elucidação  dos  fatos,
podendo levar ao conhecimento da autoria do crime.

Impende destacar que, por ora, não há outros
meios  disponíveis  para  produção  de  provas,  sendo
necessária a Quebra do Sigilo Telefônico para a apuração
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de eventual prática de crime de homicídio doloso, nos
termos do art. 4º da Lei n. 9.296/96.

Nota-se que a Lei 9.296, de 24 de julho de
1996, veio para regulamentar o inciso XII, parte final
do artigo 5° da Constituição Federal, a qual determinou
a forma de se realizar a interceptação.

Desse modo é perfeitamente cabível no caso em
análise.

A  quebra  do  sigilo  telefônico,  no  caso  em
comento, é a única forma sagaz de tentar esclarecer a
autoria e a motivação do delito.

Portanto,  resta  demonstrado  que  no  caso  em
testilha estão presentes os requisitos para quebra do
sigilo telefônico, segundo comentário de Fernando Capez,
Lei 9296/96:

Em  se  tratando  de  comunicação  telefônica,  com
transmissão de voz ou de dados, o sigilo poderá ser
quebrado:
 se houver prévia autorização judicial;
 se  a  finalidade  for  instruir  a  investigação
policial ou processo criminal;
 desde  que  haja  indícios  razoáveis  de  autoria  ou
participação em crime
 desde  que  o  crime  seja  punido  com  reclusão  (em
tese, não poderia ser autorizada a quebra do sigilo
para  investigação  de  crime  de  ameaça,  previsto  no
artigo 147 do CP, o qual é punido com detenção. A
solução seria alegar que o objeto da investigação não
é a própria ameaça, mas o delito mas grave que, por
intermédio  dela  seu  autor  esta  prometendo
concretizar, por exemplo homicídio, no caso da ameaça
de morte);
 somente quando aquela prova não puder ser produzida
por nenhum outro meio.”1

Desta forma, em razão das peculiaridades do
caso investigado, torna–se necessária tal medida, sendo
perfeitamente cabível.

1Capez, Fernando. Legislação Penal Especial – vol. 02, Editora Damásio de Jesus: São Paulo, p. 84
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Além  disso,  foi  informado,  ainda,  que  nas
proximidades  do  local  dos  fatos  existem  diversos
estabelecimentos comerciais, os quais possuem câmeras de
vigilância, sendo oportuno a realização de diligências
para apreender eventuais imagens da data dos fatos.

Outrossim, o Sr. André Luiz de Jesus Fredo
informou que, momento antes da vítima ser assassinada,
esta  teria  ido  a  uma  oficina  de  propriedade  de  um
indivíduo identificado somente como Hugo.

Assim,  deve  ser  devidamente  identificada  e
inquirida a pessoa de Hugo acerca dos fatos.

Desta  feita,  estando  presente  o  interesse
público em investigação criminal, a fim de colher as
provas  necessárias  para  a  busca  da  verdade  real,  o
Ministério Público Estadual requer:

a)  A Quebra do Sigilo Telefônico das linhas
telefônicas  recebidas  e  efetuadas  pelos
números  (67)  9280-0030,  (67)  9262-8194
-empresa claro e (67) 9982-4521 – empresa
vivo,  bem  como,  seja  fornecido  pelas
operadoras  de  telefonias  os  extratos
detalhados  contendo  todas  as  ligações
(originadas e recebidas e não atendidas e,
ainda,  as  mensagens  de  texto  enviadas  e
recebidas),  com  a  identificação  dos
proprietários das linhas telefônicas; 

b) Sejam  inquiridas  todas  as  pessoas  que
tiveram contatos com a vítima na data dos
fatos  por  meio  das  referidas  linhas
telefônicas;

c) Sejam realizadas diligências para apreender
eventuais imagens registradas da data dos
fatos  em  estabelecimentos  comerciais  nas
proximidades  da  residência  da  vítima,
principalmente do cartório Santos Pereira;

d) Identificada  e  ouvida  a  pessoa  de  Hugo,
proprietário de uma oficina em que a vítima
teria ido momentos antes dos fatos.

“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



Insta mencionar, que as novas provas surgidas
são  capazes  de  autorizar  a  continuação  das
investigações, com o consequente início da  persecutio
criminis.

Local e Data
18ª Promotora de Justiça
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Autos nº 

MM. Juiz: 

Trata-se de ação penal instaurada para apurar
a  prática,  em  tese,  do  delito  de  homicídio  doloso
qualificado, figurando como réus Rogério José de Souza,
William Sgamatti da Silva, Juliano Cesar Souza Vieira da
Silva  e  Sebastião  dos  Santos  Nascimento  e  vítima
Jeferson de Oliveira dos Santos.

Vieram  os  autos  para  análise  de  eventual
conexão entre estes e o processo em trâmite nesta mesma
vara sob o nº 0009374-76.2013.8.12.0001 (fl. 388).

Analisando ambos os feitos, denota-se que os
delitos foram praticados em locais e horários próximos,
sendo, assim, constatado que as provas orais colididas
influem uma na outra.

Dessa  forma,  considerando  que  a  prova  do
crime  descrito  nos  autos  nº  0009374-76.2013.8.12.0001
influencia na prova da infração do presente e, assim a
bem da instrução criminal, o Ministério Público, por sua
representante legal, requer sejam os referidos processos
apensados  para  o  devido  prosseguimento  do  feito,  nos
termos do artigo 76, III, do Código de Processo Penal.

Local e Data
Promotora de Justiça
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Autos n°. 

MM. Juiz:

Feito os autos com vista ao Ministério
Público Estadual para manifestação acerca da juntada
do ofício de fls. 207-208(f. 245).

Depreende-se das certidões de fls. 159
e  161,  que  as  testemunhas  Renner  Wilder  Lopes  de
Amorim e Júlio Bastos de Almeida foram anteriormente
devidamente intimadas para comparecerem em audiência.
Entretanto, em razão de suas ausências foi determinada
a condução coercitiva destas, conforme despacho de fl.
180.

 Ocorre  que,  segundo  o  Relatório  de
Diligências de fl. 208, as referidas testemunhas não
foram encontradas na data da audiência designada para
serem  conduzidas  até  o  juízo,  embora  residam  no
endereço  diligenciado,  consoante  teor  do  documento
retro.

Assim, diante da pertinência da oitiva
das referidas testemunhas para a elucidação dos fatos
é  mister  nova  intimação  para  comparecimento  em
audiência.

Dessa forma, conforme dispõe o art. 218
do  Código  de  Processo  Penal,  o  Ministério  Público
Estadual requer seja realizada a condução coercitiva
das testemunhas Renner Wilder Lopes de Amorim e Júlio
Bastos de Almeida, com o fim de comparecerem em nova
audiência a ser designada.

Local e Data

 Promotora de Justiça
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Autos n°. 

MM. Juiz:

Feito  os  autos  com  vista  ao  Ministério
Público  Estadual  para  manifestação  acerca  da
testemunha ausente na audiência e, ainda esclarecer
qual a arma de fogo concernente ao delito previsto no
art. 12 da Lei 10.826/03 descrito na denúncia(f. 245).

Depreende-se  da  certidão  de  f.  240,  que  a
testemunha  Diego  Malaquias  de  Araújo  não  foi
devidamente  intimada,  conquanto  resida  no  local
diligenciado.  Sendo  mister  nova  intimação  desta  no
mesmo endereço do mandado de fls. 238-239.

Impende  salientar,  que  sendo  constatado  a
intenção de ocultação da aludida testemunha para não
ser intimada, deve o Sr. Oficial de Justiça certificar
a ocorrência e proceder a intimação com hora certa.

Quanto  à  conduta  do  denunciado  Weder
Alexandre Leite descrita no art. 12 da Lei 10.826/03,
verifica-se que a arma de fogo se trata do revólver
calibre .38, cabo de madeira, marca TAURUS, cor preta,
com  numeração  de  série  raspada  e,  duas  munições
deflagradas, consoante Auto de Exibição e Apreensão
(fls. 32-33).

Dessa  forma,  o  Ministério  Público  Estadual
requer seja expedido novo mandado para intimação da
referida  testemunha  para  nova  audiência  a  ser
designada, devendo, se necessário, ser intimada com
hora certa.

Local e Data

 Promotora de Justiça
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