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COMARCA DE DOM PEDRITO 
1ª VARA 
Avenida Rio Branco, 1817 
_____________________________________________________________________
____ 
 

Processo nº:   012/2.13.0001912-3 (CNJ:.0003943-76.2013.8.21.0012) 
Natureza: Homicídio Qualificado 
Juiz Prolator: Juiz de Direito - Dr. Luis Filipe Lemos Almeida 
Data: 04/11/2016 
 

Vistos, etc. 

Adota-se o relatório das f. 447-8, acrescentando que: a) acolheu-se 
parcialmente o pedido para anular os depoimentos de Eleandro Pires Vaqueiro dos 
Santos e Tiarlon Madruga das f. 110 e 114-5; b) procedeu-se à juntada de informações 
cadastrais de L.D.D.O.M., J.V.M.D.S. e G.M.D.S., bem como de Maria Rosângela 
Gonzales e Deivid Gonzales Esmério (f. 447-55). 

O acusador e o defensor complementaram as alegações finais (f. 
497-8 e 499-504), ocasião em que a defesa juntou CD (f. 505), gerando nova 
manifestação do MP (f. 507). 

É O RELATO. PASSO A DECIDIR. 

1 – DAS PRELIMINARES: 

Os alegados vícios nulidade da(o): (i) reconhecimento fotográfico 
da f. 57; (ii) reconhecimento fotográfico da f. 70; (iii) transcrição do depoimento da 
testemunha Maria Rosângela; (iv) denúncia; (v) juntada dos documentos das f. 412-
434; (vi) depoimento de Maria Rosângela Gonzales; (vii) auto de reconhecimento de 
objeto da f. 137; (viii) depoimentos policiais de Tiarlon e Eleandro; (ix) ação face o 
litisconsórcio passivo de Eleandro Pires Vaqueiro dos Santos, Tiarlon Madruga e 
Martinele Madruga; (x) processo por inobservância dos art. 164 e 169 do CPP já foram 
decidas (f. 447-5), precluindo-se o provimento que determinou APENAS a anulação 
dos depoimentos de Eleandro Pires Vaqueiro dos Santos e Tiarlon Madruga (f. 110 e 
114-5), por ofensa à garantia constitucional de não-autoincriminação. 

Logo, determina-se a inutilização dos referidos atos, com 
substituição por folha em branco com indicação à decisão anulatória (a fim de manter a sequencial de 

numeração), designando-se audiência para 29/11/16, às 17:00 o que facultará as partes 
acompanhar o incidente de destruição da prova. 

Outrossim, como as partes não arguiram OUTROS vícios nos atos 
processuais praticados no curso da ação penal em suas últimas alegações, do que 
decorre a preclusão, consoante art. 571, II, do CPP, viável a análise do meritum 
causae. 

“NULIDADE - PRECLUSÃO. Ocorre a preclusão de nulidade 
relativa quando não empolgada, quanto a instrução de processo da 
competência do Juízo, no prazo das alegações finais - artigos 571, 
inciso II e 572 do Código de Processo Penal.”1 

2 – MATERIALIDADE: 

                                            
1
STF, 2T, HC 71130, Rel. MARCO AURÉLIO, j. 17/05/1994, DJ 01-07-1994. 
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O Perito Oficial atribuiu a morte de Júnior Machado Vellozo a 
“choque hemorrágico por ferimento transfixante de aorta descente torácica por projetil 
de arma de fogo” (f. 173). 

Outrossim, o projétil extraído do corpo da vítima (vide f. 174) foi 
submetido à exame de balística com revólver .32, Taurus®, serial 389707, apreendido 
com Eleandro Pires Vaqueiro dos Santos (f. 93), oportunidade em que os Peritos 
Oficiais concluíram que “foi expelido através do cano da arma questionada, tendo em 
vista as nítidas convergências de microelementos observados no confronto balístico” 
(sic – f. 355). 

Assim, há prova mínima da materialidade do crime descrito no fato 
1 da denúncia. 

3 – DA AUTORIA: 

3.1 – Elementos de prova da Versão Acusatória: 

Malgrado o óbito da vítima no hospital, portanto, ANTES que 
pudesse ser arguida pelos investigadores, Maria Rosângela Gonzales disse ter 
identificado o réu com uma das pessoas que realizaram disparos, senão vejamos: 
“Testemunha: Eu tava nos fundos da casa. Fui pegar roupa Tinha trocado a fechadura 
da porta dos fundos e não dava pra mexer. Então saí pelo corredor pra entrar pela 
porta da frente, quando eu chego bem no canto da porta, onde fica o contador de luz, 
eu vi um tiro. Foi quando eu virei assim. Foi quando eu vi o Júnior caindo né. MP: E a 
senhora viu quem deu os tiros? Testemunha: Aí, na hora quem deu o tiro, assim, eu 
olhei e vi o Júnior caindo. Aí passou os quatro rapaz assim, aí eu conheci esse outro 
rapaz, porque ele se virou assim, e deu mais dois tiros de novo. MP: Esse que tava 
aqui na sala? Testemunha: É. Ele deu mais dois tiros. Aí eu conheci ele, porque depois 
eu vi a foto dele também na delegacia, quando eu entrei na sala, atirei a roupa no sofá 
e eu saí na porta assim, aí veio o carro correndo e tavam levantando o Júnior, botando 
no carro. MP: Quando a senhora viu ele dando os tiros, já estavam indo embora? 
Testemunha: É. Eles tavam descendo pra cá assim. MP: Tavam de bicicleta? 
Testemunha: Tavam. MP: E a senhora já conhecia o Luis Fernando Pires Madruga, o 
rapaz? Testemunha: Conhecia. MP: Tem certeza que viu ele? Testemunha: Vi ele. MP: 
Dando tiro? Testemunha: Se virou assim e atirou, aí conheci ele, foi lá pela foto 
também, lá em reconheci ele de novo, os outros rapaz eu não me lembro, mas conheci 
ele. MP: Ele deu dois tiros que a senhora viu? Testemunha: É, ele deu um assim, eu vi 
quando o Júnior fez assim (cambaleou), aí ele desceu correndo, se virou e deu mais 
outro, foi quando eu vi bem o rosto dele, e os outros eu não vi, depois eles desceram 
reto e eu não vi, só entrei pra dentro, depois vi que tavam carregando o Júnior, 
botando num carro.” 

Aliás, mesmo submetida a saraivada de questões REPETITIVAS, 
bem como contraposta a (pseudo)contradições como, v.g., conhecer a face de alguém 
e desconhecer seu nome, a testemunha manteve a coerência do discurso, referindo 
mais de uma vez ter visto a “cara” do agente no segundo momento, além de 
esclarecer ser portadora  de apenas diabetis: 

“Defesa: A senhora já consultou alguma vez a respeito do seu problema de visão? 
Testemunha: Eu to fazendo tratamento pra diabetes. Defesa: Mas a visão especificamente, 
um médico que trate dos olhos a senhora não foi? Testemunha: Não. Tão me encaminhando 
pra outra cidade pra ver isso aí, porque eu tenho que cuidar que a diabete tá lá em cima.” 
O depoimento policial de Maria Rosângela também observou 

idêntica diretriz, ou seja, um dos atiradores estava de costas no momento dos 
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disparos, mas depois o reconheceu ao passar pela frente da casa, deixando 
transparecer inclusive o temor incomum, haja vista a noticiada periculosidade do 
agente e sua “turma”: 

“Testemunha: Eu tava recolhendo a roupa e ouvi os tiros, aí eu saí pelo lado assim, quando 
eu saí pelo lado da minha casa, quando eu cheguei na frente, eu vi uns rapazes de bicicleta 
descendo pra baixo, pro lado do CIEP e um com a mão pra trás assim atirando, quando eu 
olhei assim o Júnior já tava caído e eu ouvi aqueles tiros. Policial: Mas tinha mais de um 
dando tiro? Testemunha: Eu vi um dando tiro. Policial: A senhora viu um dando tiro? 
Testemunha: Um dando tiro. Policial: Qual a senhora viu dando tiro? Testemunha: Eu não 
posso (…) porque não deu pra ver, eles tavam com o rosto virado pro outro lado da rua. 
Policial: Mas eram quantos? Testemunha: Ali quando eles passaram tinha três que eu pude 
ver, porque tem as árvores da cozinha ali, né. Policial: A senhora viu três? Testemunha: Eu vi 
três descendo de bicicleta pra baixo, pro lado do CIEP. Policial: A senhora não reconhece 
esse aqui, ou esse aqui, como sendo o autor do tiro  Testemunha: Foi esse aqui, esse aqui é 
o Polvadeira. Policial: Foi esse aí? Testemunha: Esse aí que passou com o revólver olhando 
pra lá. Policial: Foi esse aí que a senhora viu dando tiro? Testemunha: É. Policial: Esse aí é o 
Luiz Fernando, conhecido como Nandinho. Testemunha: Heim moço?! Policial: Oi. 
Testemunha: Essa gente são capaz de invadir a casa da gente. Policial: Não vão. Eu lhe dou 
meu telefone, da Brigada. Testemunha: Até chegar lá. Policial: O que não pode deixar, porque assim ó, isso que eles 
fizeram, poderia ter pego na senhora. Poderia ter pego em um filho da senhora. Testemunha: E o meu filho tava ali. Policial: Poderia ser e depois a 
pessoa diz, “a mas depois eles vão lá” mas eles já poderiam ter matado, eles tão toda semana tiroteio lá na zona lá. (voz de uma terceira pessoa não 

identificada) Policial: A nossa preocupação também, senhora, é não deixar ficam impune. 
Testemunha: Sabe o que que eu vou falar a verdade, que eu temo. Policial: Fique tranquila. 
Testemunha: Porque eu tenho um genro meu que trabalha, às vezes vem as três ou quatro 
horas da madrugada sozinho, ele atende nessas festas por aí tudo, de garçom, né. E as vez 
não tem dinheiro pra vir de moto ou alguma coisa. Aí ele vem sozinho. Todo mundo conhece 
ele. Policial: Eu sei, eu sei disso. Testemunha: E a gente teme por ele também né. Policial: 
Mas isso que aconteceu com esse vizinho poderia ter acontecido com ele agora. 
Testemunha: Ou até com meu filho. Policial: Exatamente. Esses rapaz que fizeram isso, eles 
poderiam ter feito isso com qualquer um, por causa de uma bobagem, eles andam armado 
dando tiro, nós queremos limpar tudo aí, nós queremos arrumar aquela zona pra senhora. 
Testemunha: Tá na hora. Policial: A gente tá tentando. A gente tá tentando mesmo, mas a 
gente precisa de vocês pra fazer isso aí né. A senhora é casada? Testemunha: Sou 
divorciada. Policial: Que idade a senhora tá? Testemunha: 59. Policial: Do-lar a profissão da 
senhora? Testemunha: Sou encostada. Arrumei a (…) pra me encostar, também com esses 
caco de perna. Policial: Sim, tá bem. A senhora tem telefone?  Testemunha: Tenho, 9977xxxx. Policial: Qual o endereço da senhora? 
Testemunha: É 30 de Outubro 1706. Ele andou em Bagé? Policial: É. Testemunha: Acharam ele? Policial: A senhora não sabe quem é uma tal de 
castelhana que tem lá no São Gregório? Testemunha: Castelhana? Uma naniquinha? Policial: Não sei quem é, todo mundo tá dizendo (…) essa 
castelhana aí, que ele tá vivendo com essa castelhana aí, agora se descobriu, ele levou roupa tudo. Testemunha: Ah não. Então não é a castelhana 
que eu to pensando. Policial: Eu sei que é perto do CIEP e tem uma tal de castelhana. Testemunha: É que eu conheço uma castelhana, mas ela é 
deste tamainho aqui, e da cor disso aqui ó. Policial: E ele é esganado. Testemunha: Ele vai ter comida pros lado, pra cima não sei, é minha vizinha 

lá. Policial: Qual é o número da casa da senhora? Testemunha: 1706. Esse guri aí, eu vi esse guri se criar. Policial: A 
senhora conhece ele? Testemunha: Conheço. Policial: E esse aqui a senhora conhece como 
um dos da bicicleta, ou não? Testemunha: Não, esse aí não conhecia. Policial: E aí depois 
quando a senhora saiu pra rua a senhora viu que tava o rapaz baleado? Testemunha: É, tava 
caído no chão. Esse loco aí é de menor né? Policial: Não, tem 19. Agora ele vai, esse sem 
vergonha. Vou apresentar pra senhora a delegada Marina, essa é a delegada aqui de Dom 
Pedrito. Essa senhora viu o Luiz Fernando dando tiro.  Testemunha: Falei pra ele que eu 
tenho medo de aparecer, pelo meu genro que trabalha sempre de madrugada, trabalha de 
garçom. Policial: É complicado, como eu falei. A gente tem que fazer alguma coisa pra não 
ficam impune. Como eu disse pra senhora, poderia ter sido o seu genro, poderia ter sido o 
seu filho, uma criança. Testemunha: A minha netinha que a gente bota no carrinho e bota la 
fora. Policial: No lado desse rapaz que morreu, tinha três crianças pra senhora ter uma ideia. 
Testemunha: Sim. Policial: A gente precisa agora de toda ajuda, pra gente poder prender esse cara, que a nossa parte tá feita né. A 
gente tá aqui, a gente é pago justamente pra isso, pra proteger a cidade. A gente inclusive, quer deixar pra senhora, o meu telefone, o telefone dele, 

qualquer coisa a senhora pode ligar pra gente, a gente tá 24 horas, se a senhora se sentir ameaçada, se sentir que tem alguém. 
Testemunha: Foi o que eu falei pra Dalila, pro Deivid, os filhos meu lá, porque foram matar o 
guri. A única coisa que eu sei que o Júnior era apaixonado era por doma de cavalo e namora. 
Nunca vi o Júnior nem beber, brigar, nunca vi em nada. Policial: Uma pena. Mas a coragem 
de vir aqui, prestar depoimento.  Testemunha: Pelo papel, só que foram me entregar ontem de noite, foi como eu falei pro Dr. aqui 
viu. Tem três Maria. Tudo no mesmo corredor. Não tem sobrenome. Deixaram na terceira casa e a mulher chegou de fora ontem e me chamou. Até 
tavam zoando da minha cara. E eu disse “vou dar parte de vocês”, porque eu não posso comer doce, to no último de diabetes e eles me pegaram 
com uns doce e disseram que iam dar parte de mim, eu disse, “foi isso aí que fizeram ó” tu tava comendo doce e deram parte de ti. Policial: A 
senhora andou comendo doce, então? Testemunha: Tenho escondido. Policial: A senhora não pode comer doce. Testemunha: A senhora sabe, que 
quando a coisa é proibida é mais gostosa. Policial: Pois é. Testemunha: Aquelas balinhas coquinho. Policial: Mas essas coisas são perigosas, 
matam, a senhora sabe, né. Testemunha: Mata. É o que eu digo. Eu já criei os filhos. Tão tudo casado. Tem uma propriedade pra cada um. Já 
despachei o marido pra catar coquinho. Tenho meu dinheirinho da Dilma, me empreguei com a Dilma. Aí não vou poder comer um docinho? Daqui 
um tempo vou ter que parar, mês que vem, porque vão cortar as minhas pernas. Policial: Mas vão cortar as pernas porque? Testemunha: Botar 
prótese no joelho, de eu não tomar água, gastou, desidratação degenerativa dos ossos, apanhava mas não tomava água. O outro papel vai em casa, 

pra ir no fórum? Policial: Vai demora, esse aí vai demorar. Testemunha: É que as vezes eu vou pra 
Rio Grande, fazer aplicação das juntas lá. Policial: A senhora pode guardar a sua identidade. 
Eu vou ler pra senhora aqui o seu depoimento. Narra a declarante que estava estendendo 
roupas em sua residência, quando escutou uns tiros, que a declarante então olhou para a rua 
e viu três indivíduos fugindo, sendo que um deles, Luiz Fernando dando tiros para trás, que a 
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declarante conhece Luiz Fernando, tendo visto ele se criar, a senhora viu ele se criar lá na 
zona né? Testemunha: Vi. Policial: Que nesta delegacia de policia, foi mostrada para a 
declarante, a fotografia de Nandinho, Luiz Fernando Pires Madruga, tendo a declarante o 
reconhecido como sendo o indivíduo que viu dando tiros, que eles passaram rápido e depois 
a declarante não os viu mais, que quando a declarante saiu para rua, viu que o seu vizinho 
Júnior estava caído no chão, vítima de um tiro, é isso aí? Testemunha: É. Policial: Tá. 
Bastante folha pra senhora assinar aqui.  Testemunha: é bom pra exercitar. Policial: Exercitar, 
né. Testemunha: Hum. Policial: A senhora assina aqui pra mim, dá pra ser só um sobrenome 
só. Testemunha: No mesmo lugar? Policial: A mesma coisa, são várias vias né. Testemunha: 
No declarante? Policial: Declarante, pode ser só o primeiro nome. Muito obrigado Dona 
Maria. Testemunha: Qualquer coisa eu vou ligar pra vocês. Policial: Oi? Testemunha: Porque 
eu as vezes, eu vendo lingerie e eu vou na vila pra receber o dinheiro e eu vou perguntar 
pras minhas freguesas lá, onde é que mora uma castelhana. Policial: Isso, descobre pra 
nós.” 
E o fato de ter nominado o atirador por “Polvadeira” (sic) e não 

diretamente como “Luiz Fernando” não altera este quadro, pois RECONHECEU o 
agente por fotografia (na polícia) e pessoalmente em Juízo: “MP: Esse que tava aqui 
na sala? Testemunha: É. Ele deu mais dois tiros” (sic). Aliás, em Juízo esclarece que 
“eu sempre chamava ele de Polvadeira.” (sic)!, o que afasta o alegado equívoco de 
identificação. 

Anote-se que “Nandinho” admite estar em companhia dos 4 
adolescente, ainda que afirme ter se separado do grupo anteriormente, o que se ajusta 
– nesta fase processual – o relato da testemunha: 

“Juíza: Sim. Tu estava junto com teus amigos, Lucas, José Gabriel, João Vitor e Gabriel 
Madruga? Réu: Nós tava todos la no centro lá. Juíza: Tavam aqui na imediações da casa do 
Júnior, na rua 30 de Outubro, próximo ao CIEP, no bairro São Gregório? Réu: Não, nós tava 
tudo no centro ali, aí os guri vieram no avisar que tinha uns cara de moto nos cuidando, que 
tinham uma coisa na mão e não sabiam o que era, que era pra nós ir embora. Aí nós 
pegamos e baixamos a praça, viemos embora, na passada quando ver vem eles de moto 
correndo, aí nós paremos pra olhar, se eles tinham ido embora ou ima voltar, aí eu peguei e 
falei assim, “quer saber de uma coisa, vou embora pra não me incomodar”, aí peguei e fui 
embora, não sei o que que deu com os guris depois. Juíza: Tu tava com quais guris? Réu: 
Esses cinco, nós era cinco. Juíza: O Lucas Daniel, José Gabriel, João Vitor e o Gabriel 
Madruga? Réu: Aham. Juíza: E vocês passaram por perto desse endereço aqui, perto do 
CIEP? Réu: Sim, o cara vinha nos correndo de moto, aí nós pegamos e dobramos, ficamo ali 
na esquina olhando. 
Aliás, apenas a título de ilustração, não se olvide que em juízo 

Eleandro Pires dos Santos anota que os revólveres lhe foram Levados por Martineli 
(Chiquinha) em razão de terem sido utilizados no “tiroteiro”, ocasião em que a entregadora 
falou que as armas eram do réu: 

“MP: E o senhor pode esclarecer como é que essas armas encontradas pela policia civil, 
foram parar na sua casa? Testemunha: Foi a pedido do Tiarlon. MP: O Tiarlon que pediu? 
Testemunha: Pediu pra mim. MP: O que ele pediu? Testemunha: Pediu pra mim guardar lá, 
até o outro dia de manhã MP: Sabe quem foi que levou as armas? Testemunha: Foi a 
Martineli. MP: A Chiquinha? Testemunha: Isso. MP: Ela é irmã do Tiarlon? Testemunha: 
Irmão do Tiarlon. MP: A Chiquinha lhe falou o porque que tavam pedindo pra guardar as 
armas? Testemunha: Ela me falou que era por causa do homicídio. MP: Homicídio esse do 
Júnior? Testemunha: Ela disse que tinha dado tiroteio ali, aí pediu pra mim guardar as armas, 
que podiam ir la na casa dela. MP: Tá. Ela falou que as armar eram do Nandinho? 
Testemunha: Ela falou que eram do Nandinho. MP: Que é o Luis Fernando? Testemunha: 
Sim.” 

Coincidência ou não, “Nandinho” inclusive pousou  para fotografia 
portando um revólver niquelado (f. 60)! 

Santo Moisés Pereira Santos refere que “Eles passaram por nós 
de bicicleta. Passaram, depois sem motivo nenhum, adiante da 21 de abril, ali, sem 
motivo nenhum eles atiraram em nós, sem nós mexe nem nada com eles.”, embora 
sustente em Juízo não reconhecer os atiradores.” 

Também sobre o emprego de bicicletas pelos atiradores referiu 
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Carlos Fabiano Rodrigues dos Santos, sem noticiar a tal “moto”. 
“Testemunha: Foi assim: nós vinha do bar. Fomos pegar um engradado de cerveja. Era um 
domingo. Tava eu mais um amigo meu da firma. Eles vinham de bicicleta e seguiram bala e 
bala. Mas eu não sei quem era. Não vou acusar porque eu não vi quem era, era cada um por 
si. Juiz: Foi mais de um disparo? Testemunha: Não, tiro eu não contei. Um tiro eu vi. Depois 
era cada um por si, né. Juiz: Quantos disparos o senhor ouviu mais ou menos? Testemunha: 
Que eu ouvi foi dois. Juiz: O senhor ouviu dois? Testemunha: Claro.  Juiz: E porque que eles 
dispararam? Testemunha: Bah, não sei. Juiz: Não tem nem noção? Testemunha: Não, nós 
vinha quieto na rua, dando risada. Juiz: O senhor viu alguma moto passar? Testemunha: Não 
vi moto nenhuma. Juiz: O senhor não reconhece nenhum dos presentes aqui, naquele local? 
Testemunha: Bah, naquela hora ali não, era uns quantos, né. Juiz: Quantos o senhor imagina 
que fosse? Testemunha: Não tenho base, não to aqui pra mentir, to aqui pra falar a verdade. 
Juiz: E depois que o falecido foi alvejado, eles fugiram, como é que aconteceu? Testemunha: 
Eu entrei correndo ali dentro de casa. Ele só ficou porque tinham baleado ele. Tava caído, né. 
Quando eu saí la não tinha mais ninguém na rua. Juiz: O senhor viu passar alguma moto 
atirando lá? Testemunha: Não vi, não vi mesmo, não vou tá mentindo, não vi mesmo. Juiz: O 
tiro partiu dessas pessoas que estavam armadas? Testemunha: É. Juiz: Dra. MP: Essas 
pessoas se aproximaram como, a pé, estavam de bicicleta? Testemunha: Tavam de bicicleta. 
MP: E eles falaram alguma coisa no momento que atiraram ou simplesmente atiraram? 
Testemunha: Não, não falaram nada. Pelo menos um deles seguiu atirando. Na hora da bala 
é cada um por si, né. MP: E vocês tavam só caminhando, o Júnior chegou a falar alguma 
coisa pra esse grupo de pessoas? Testemunha: Não, nós vinha todos juntos. MP: Não falou 
nada? Testemunha: Não falou nada. Apenas vinha na rua dando risada. MP: Ele não tinha 
motivo nenhum pra ter levado essa bala? Testemunha: Não. Podia ser nele, como em mim, 
como no outro meu companheiro que saiu daí. MP: Fora vocês três que estavam 
caminhando ali na rua e fora as pessoas que estavam com as armas, tinha mais alguém ali 
na rua? Testemunha: Não não”. 

No mesmo sentido foi o relato da criança V.G.S., ou seja, pois além 
de reconhecer o adolescente J.V.M.D.S. como um dos atiradores, afirmou que todos 
estavam de bicicleta. 

Por sua vez, Duliane Marques Fernandes referiu que o tal 
“desacerto” com uma moto preta ocorreu ANTES do tiroteio, sem qualquer disparo de 
arma de fogo, pois depois desse fato foi com a vítima à casa de Raquel, quando Júnior 
então saiu com os dois amigos. De mais a mais, em que pese não tenha visto o rosto 
do(s) atirador(es), confirma que fugiram “de bicicleta pra direção do CIEP”. 

Ademais, Duliane procedeu ao reconhecimento de um moletom 
apreendido na residência do acusado (f. 137), cuja incomum estampa não permite 
supor que se trate de um mero equívoco da reconhecedora neste juízo não exaustivo 
(vide f. 138). 

3.2 – Elementos de prova da Versão Defensiva: 

A negativa de autoria está assentada: 1 – na palavra de 
“Nandinho”, que negou qualquer envolvimento com os tiros, já que teria se afastado 
do grupo de adolescentes antes dos disparos; 2 – na não identificação de Diuliane do 
réu como o atirador; 3 – no relato de Deivid de que sua mãe Maria Rosângela 
Gonzales não viu o momento dos tiros, além de sofrer de problemas mentais; 4 - na 
afirmação judicial de Santa de não ter visto os disparos, justificando o reconhecimento 
policial ao fato de reconhecer os acusados da rua; 5 – na negativa de “Chiquinha” 
(Martinele) da ciência de que a mochila entregue a Eleandro continha armas, bem 
como na inexistência conversa noticiada pelo recebedor; 6 – na alegação de Tiarlon 
que as armas foram deixadas por uma pessoa desconhecida em sua casa, sendo-lhe 
entregue pela esposa, motivo pelo qual as remeteu a Eleandro; 7 – nas informações 
de Santo, Josué, e Carlos que atribuíram ao atirador o uso de óculos apreendido na 
posse do adolescente e não com o réu; 8 – nos ditos de Vitória no sentido de que 
antes dos fatos haviam quatro pessoas juntas. 

3.3 – Conclusão do Juízo de Pronúncia: 
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É certo que o perspicaz defensor aponta diversidades entre  
algumas testemunhas, inclusive chamando a responsabilização criminal o Delegado 
de Polícia, pois sugere fraude processual orquestrada para prejudicar seu cliente, 
além de tecer suposições subliminares de parcialidade da Juíza de Direito. 

Contudo, em que pese por ora não poder se fazer um Juízo 
meritório acerca de quem, afinal, está “criando” provas nesta ação penal, percebe-se 
um EQUÍVOCO do Poder Judiciário na instrução, o que a foto da f. 291 per si retrata, 
já que pessoas envolvidas em um sem número de ocorrências policias, inclusive com 
morte (vide relatório de ocorrências das f. 456-70), foram colocadas “lado a lado” com as demais pessoas 
que iriam depor. 

Ora, há indícios de que o réu e alguma(s) de sua(s) ora 
“testemunha(s)” integram uma organização denominada “Gangue do São Gregório”, 
inclusive tendo “Nandinho” sido pronunciado por associação nos autos 
012/2.16.0000967-0, ação penal em que igualmente há indicativos de conspurcação 
da prova oral mediante ameaças, inclusive de dentro do presídio, senão vejamos o 
seguinte excerto do decisum: 

“Aliás, intimidações às pessoas que deporiam em Juízo, a fim de forjar uma tese de legítima 
defesa, foram objeto de inspeção judicial (vide f. 618), cujos dizeres são explícitos quanto a 
orientação e consequências: 

“Qual lê que é teu tá nos dando teu o meu tu tem q fala lá q o cara saiu em nos q foi o rian q 
mecheu com a mulher dai foi ele q puxou a faca pra nós dai nos tomemo dele e ele seguiu 
dando no pombão dai foi o pombão q cortou ele vocês falam q não tavam com nós viu meu o 
bagulho vai ser cobrado meu vocês tem q falar isso vocês tem q botar na mente q uma hr 
nós vamo sair daqui meu se vocês não forem pelo certo sb o jeito da qui nós saimo mas 
podemos voltar mas não debodeira cm caimo por caus d rian e d ti.” (f. 483v). 
Não se olvide do perceptível terror de Maria Rosângela na polícia 

(gravado), em que reiteradas vezes diz temer pela vida de seus familiares por prestar o 
depoimento, não passando despercebido que seu filho Deivid – que ostenta 
considerável histórico de antecedentes (f. 456-70) – mesmo não tendo sido 
originariamente arrolado (f. 200) – tornou-se “testemunha referida” a partir, s.m.j., dos 
questionamentos indutivos do próprio defensor, como por exemplo: “Luis Fernando, tu já 
esclareceu bem aqui os fatos. Eu queria saber, só repetir aquela pergunta que eu fiz pro 
Robson: Se a tua irmã fez chegar ao teu conhecimento essa questão que o Deivid Gonçalves, 
filho dessa senhora, que supostamente te viu no local, teria retratado essa alegação da mãe 
dele de que ela não tava lá, isso aí chegou a teu conhecimento?” 

E tal “testigo referido pelo defensor”, que sequer sabe a direção em 
que fugiram os atiradores (diversamente de sua mãe, cujo depoimento se ajusta ao restante da prova), talvez em uma única 
frase inconsciente demonstre o propósito sugerido pelo Parquet, in verbis: 

“Defesa: Deivid, tu recorda desse fato que aconteceu esse homicídio lá no bairro São 
Gregório? Testemunha: Sim, eu ouvi falar.” 
Ora, alguém que “viu” um fato ainda que parcialmente irá responder 

de “bate-pronto” que apenas o “ouviu”? Aliás, chama atenção a incomum diligência do 
testigo, que “espontaneamente” trouxe ao fórum remédios que diz ser de sua mãe, o 
que não passou despercebido pela diligente Juíza Instrutora, Dra. Gabriela Irion 
Pereira, causando um frenesis na defesa, que  interrompeu a fala do acusador para 
aduzir fatos como fosse o testigo, (des)propositadamente instruindo o arguido e assim 
evitando que caísse em contradição, in verbis: 

“Juíza: O senhor foi intimado pra vir em uma audiência judicial, na sua intimação não consta 
que o senhor tem que trazer remédio nem nada. Testemunha: Eu soube disso. Juíza: Quem 
orientou o senhor a trazer remédio? Testemunha: Eu soube disso aí. Juíza: Como? 
Testemunha: Eu soube disso aí pelos outros. Juíza: Que outros? Testemunha: Meus 
vizinhos. Juíza: Teus vizinhos não trabalham aqui dentro, eu que intimei o senhor, pra vir 
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prestar umas informações, sem lhe antecipar nada. Quem disse ao senhor que tinha que 
trazer uma sacola de remédio, quem disse que o senhor ia falar a respeito de sua mãe aqui? 
O senhor é adivinha então? Testemunha: Não. Juíza: É estranho o senhor ter trazido uma 
sacola de remédio que não foi solicitado. Prossiga Dr. MP: O senhor foi procurado pelo Luis 
Fernando pra ser arrolado como testemunha? Testemunha: Não. MP: Pelo Dr. Daniel, ou 
pelo Dr. Luiz Adauto? Testemunha: Não. MP: Não falou com eles? Testemunha: Não. Juíza: 
Mas o senhor adivinhou que tinha que trazer remédio aqui? Defesa: Dr., o senhor tá 
insinuando que eu falei com a testemunha, o Ministério Público tá insinuando? Juíza: Alguém 
conduziu a testemunha até aqui e ele trouxe remédio de forma muito estranha. Defesa: Ele 
soube dos fatos, porque a irmã do Luis Fernando conversou com ele, se ele sabia de alguma 
coisa. MP: Dr., o senhor não pode dar a resposta em nome dele né! Defesa: Não to 
respondendo em nome dele, jamais Dr.. Só to esclarecendo esse ponto pra não ficar 
nenhuma dúvida.” 
Ora, permissa venia, que alguém está mentindo é certo, mas 

também certo que este não é ainda o momento processual para se decidir sobre tal 
questiúncula. 

Aliás, há indicativos que impera na Vila São Gregócio uma certa 
“Lei do Silêncio”, como enfatiza Patrício  Antunes Jardim: “tinha muita gente na rua. 
Eu conversei com quase todos os moradores daquele bairro. Então eu digo: muita 
gente viu, mas infelizmente eu não consegui trazer. Nós não conseguimos trazer pra 
dentro do inquérito as testemunhas, né, por causa deles serem vizinhos do Nandinho 
e dos outros adolescentes. É muito difícil essas pessoas prestarem depoimento.” 

No mesmo sentido é o depoimento dos policiais civis Márcio Bruno 
Pereira dos Santos, posteriormente ratificado por Patrício, sobre a existência da 
gangues, o que naturalmente cobra uma maior cautela com a prova oral, haja vista a 
situação de vulnerabilidade territorial do depoente incluído na comunidade. 

“Na verdade eu tive participação, nessa apreensão de menor aí, a minha participação, foram 
às diligências e da apreensão em si, quando o colega que foi condutor do flagrante tomou 
conhecimento dos fatos, ele chamou o resto do pessoal da investigação, nós estávamos em 
horário de folga né, e aí eu comecei a participar das diligências né, que foram surgindo 
informações, que foram levado quatro adolescente até a delegacia que foram ouvidos e que 
foi feito o flagrante de um ou dois, não recordo, porque fica difícil recordar, na verdade tem 
uma guerra entre duas gangues de dois bairros, que são várias ocorrências desse tipo aí 
com tiro, a guerra do São Gregório com Vila da Lata, então, realmente lembrar detalhes 
dessa apreensão eu não lembro, lembro que foi reconhecido um menor e depois no 
procedimento de adolescentes infratores, se chegou a outros autores” 
“É. Beira rio e vila argeni, é uma junção das vilas la perto da escola. A gente já teve várias 
outras ocorrências de homicídio tentado e um consumado, além desse. Depois tivemos outro. 
Se não me engano, foi em outubro, também consumado, em razão de conflito, confronto 
entre essas gangues. Quanto a participação do Luis Fernando nos outros eu não sei, mas sei 
do grupo, da gangue, da vila argeni, contra a gangue do são gregório e todos eles são 
particulares.” 
Em suma, diante da prova, não dá para - de forma extreme de 

dúvidas - afastar o relato de  Maria Rosângela  e acolher o de Deivid Gonzales 
Esmério sem ressalvas, tampouco permite esclarecer sem sombra de dúvida que as 
ditas “contradições” demonstram que a prova policial é falha, orquestrada para 
perseguir gratuitamente um “pobre inocente” pelo policiais, como sugere a combativa 
defesa, mesmo porque o acusado é o primeiro a referir que nada possui contra os 
investigadores. 

E também não implica contradição o reconhecimento de João Vitor 
como um dos atiradores, pois haviam – lembre-se – DOIS revólveres, com notícia de 
múltiplos os disparos, de modo que a simples conclusão por quem de direito de que 
“Nandinho” portava uma arma e o adolescente a outra já solucionaria o imbróglio. 

Portanto, embora haja a versão do réu, no sentido de que não foi o 
autor do crime, não se pode excluir – de forma extreme de dúvida – a outra versão, no 
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sentido de que “Nandinho” e os adolescentes estavam juntos de bicicletas, com duas 
armas, quando houve os disparos, o que pode – em tese – desvendar a autoria. 

Já a eventual alusão à prova inquisitorial, cujo teor probante não foi 
afastado pela judicial, não constitui óbice à pronúncia, na medida em que o Conselho 
de Sentença julga o processo de “capa à capa”, conforme entendimento do STJ: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVAS 
COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXISTÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. 
MÉRITO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na linha 
de precedentes desta Corte Superior de Justiça, é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados de provas colhidas no 
inquérito policial, desde que não sejam contrárias às demais provas produzidas na instrução criminal. 2. Tratando-se de crime contra a vida, 
presentes indícios da autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado, em homenagem ao princípio do in dubio pro societate, cabendo ao 
Tribunal do Júri respectivo proferir o juízo de mérito aplicável ao caso. 3. (...). 4. (...).” (AgRg no REsp 1434366/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 
QUINTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA 
REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. 2. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO N. 7/STJ. 3. VIOLAÇÃO AO 
ART. 155 DO CPP. NÃO RECONHECIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 4. 
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. (...). 3. Apesar da pacífica orientação desta Corte Superior, segundo a qual nenhuma condenação pode estar 
fundamentada exclusivamente em provas colhidas em fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, tal preceito não é de 
reprodução automática no que diz respeito à decisão de pronúncia. Precedentes. 4. (...).” (AgRg no AREsp 477.204/PE, Rel. Ministro MARCO 
AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 28/04/2014). 
Assim, existem e persistem ao menos duas versões antagônicas, 

uma apontando para absolvição (por negativa de participação) e outra para a condenação  (por autoria do disparo 

ou participação), cuja análise mais exauriente é vedada neste momento processual pelo Juiz 
singular, porquanto a identificação da autoria está relacionada com o mérito da 
decisão, não podendo ser examinada com profundidade em sede de pronúncia. 

Como lembra Saulo Brum Leal, “qualquer dúvida, por mínima que 
seja, resolve-se, não em favor do réu, mas pro societate, em se tratando de sentença 
de pronúncia.”2 

4 – DAS QUALIFICADORAS: 

4.1 – Motivação torpe. 

Descreve a denúncia que motivação do delito está relacionada à 
“demonstração de hegemonia ('gangues', existentes no Bairro São Gregório e os 
inimputáveis, e no Bairro Beira-Rio, ao qual pertencem os indivíduos não identificados 
que trafegavam em motocicleta nas proximidades” (sic – f. 3v). 

Com efeito, ao mesmo em que os policiais Márcio e Patrício 
descrevem a “guerra de gangues” à época, situação estampada também na imprensa 
local (vide f. 154, 155-6, 433 e 434) e que inclusive ensejou o pronunciamento do 
acusado por formação de quadrilha nos autos  012/2.16.0000967-0 (f. 485-7), as 
testemunhas Santo Moisés e Carlos Fabiano  (acima já transcrito) demonstram o 
despropósito da ação, pois os atiradores andavam de bicicleta em grupo e atiraram 
sem sequer conversar com as vítimas, o que pode constituir aparente demonstração 
de territorialidade do grupo (demonstração de força) e, portanto, torpe. 

4.2 – motivação fútil. 

A prova produzida sob o crivo do contraditório não permite assentar 
que a motivação do crime decorreu de a vítima“ter solicitado (…) que cessassem a 
briga entre gangues”, conforme se apreende do depoimento de Santo Moisés e 
Carlos Fabiano  (acima já transcrito), pois sequer prévia conversa houve, o que leva ao decote 
desta qualificadora. 

4.3 – Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima. 

O relato de Santo Moisés e Carlos Fabiano  é no sentido de que 
transitavam a pé com a vítima, todos desarmados, quando foram surpreendidos com 
os tiros, sem prévia conversa, circunstância que pode – em tese – ter dificultado sua 

                                            
2

Júri Popular, do Advogado, 4ª edição, Porto Alegre, 2001, p. 44. 
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defesa. 

5 – DO PORTE DO REVÓLVER .22, TANQUE®, SERIAL RASPADO & 

6 – DO PORTE DO REVÓLVER .32, TAURUS®, SERIAL 389707: 

Embora articulados em fatos separados, os revólveres teriam sido 
utilizados nos mesmo contexto, ainda que por atiradores distintos, bem como teriam 
permanecidos juntos até a data da apreensão na casa de  Eleandro , o que permite 
concluir se tratar de crime único. 

“APELAÇÃO-CRIME. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. CRIME ÚNICO. PRECEDENTES DO STJ. Em que 
pese ter sido aprendida arma de fogo de uso permitido conjuntamente com de uso restrito, a ação delitiva se subsume em possuir arma de fogo de 
uso restrito sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, havendo apenas uma conduta, com lesão de um 
único bem jurídico, configura-se crime único, podendo o juiz considerar a pluralidade de armas como circunstância desfavorável, quando da fixação 
da pena. Sendo menos grave o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, resta absorvido pelo previsto no art. 16, caput, da Lei n° 
10.826/03. Apelo parcialmente provido. Unânime.”3 
Assim, afasta-se o excesso de acusação, unificando o “Segundo” e 

“Terceiro” fato da denúncia em um só. 

Com efeito, a materialidade se funda no auto de exame de 
potencialidade (f. 332-3), bem como no exame balístico (f. 353-8), pois ambas as 
armas efetuaram com eficácia disparos durantes os testes realizados pelos peritos 
oficiais. 

Outrossim, a comprovação de que o projetil que alvejou a vítima foi 
efetuada pelo revólver .32, aliada à identificação do réu como um dos atiradores por 
Maria Rosângela  constitui um elemento mínimo de prova para o julgamento popular. 

Por fim, a consunção exige uma análise aprofundada da relação de 
crime-meio e crime-fim, sendo que no caso não está evidenciado ictu oculi que o(s) 
agente(s) foi(ram) à rua portanto a arma com o prévio propósito de matar Júnior, ao 
contrário, pois aparentemente este morreu “de graça” (sic) apenas por estar 
transitando na rua. 

O contexto fático entre o porte e o homicídio, portanto, afasta a 
competência do Juiz de Direito, sob pena de invasão em competência que lhe é 
estranha. 

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ e do TJRS. 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. [...]. 2. 
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E HOMICÍDIO TENTADO. CONSUNÇÃO. 
EXAME A SER FEITO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. 3. AGRAVO 
REGIMENTAL IMPROVIDO.  [...] 2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou 
entendimento no sentido de que a incidência do princípio da consunção entre os 
crimes de homicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo envolve questão fática 
a ser decidida pelo Tribunal do Júri. Precedentes. 3. Agravo regimental 
improvido.”4 
 

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE 
FOGO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONCURSO MATERIAL. 
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 
DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A 
competência atrativa constitucional estende ao crime conexo (porte ilegal de arma de fogo) a 
mesma soberania com que os jurados apreciam o crime doloso contra a vida, sendo inviável, 
por isso mesmo, a supressão do crime de porte ilegal pelo Tribunal de origem em sede de 
apelação pela aplicação do princípio da consunção como ocorreu no caso. 2. A aplicação da 
consunção, ainda que aceitável, como reconheceu o acórdão impugnado, não poderia ser 
feita pelo Tribunal isoladamente, sob pena de violar-se a soberania dos veredictos. 3. 

                                            
3

TJRS,  4C, Ap 70070642111, Rel. Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, j. 27/10/16. 
4

STJ,  5ª T., AgRg no AREsp 189.446/DF, Rel. WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, j. 23/10/2014, DJe 05/11/2014. 
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Recurso provido para afastar a incidência do princípio da consunção e restabelecer a 
condenação pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003.”5 
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PORTE DE ARMA DE FOGO. CONFLITO APARENTE 
DE NORMAS. CONSUNÇÃO ENTRE CRIME MEIO E CRIME FIM OU CONCURSO 
MATERIAL ENTRE CONDUTAS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA AO 
TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CONTENDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO 
APRIORÍSTICA DO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO SEM QUE EXAURIDOS OS 
EXAMES CASUÍSTICOS E APROFUNDADOS DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PARECER 
DO MPF PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO PROVIDO 
PARA RESTABELECER A DECISÃO DE PRONÚNCIA. 1.   Este STJ já teve a oportunidade 
de registrar o entendimento segundo o qual o concurso material entre o porte ilegal de arma 
de fogo e o homicídio depende de exame probatório aprofundado e casuístico, cuja 
implementação deve ser feita perante o Tribunal do Júri, a quem compete a apreciação do 
mérito da acusação pelo crime de homicídio doloso e por outro que com este eventualmente 
tenha sido cometido. 2.   Recurso Especial provido, em conformidade com o parecer 
ministerial, para restabelecer a decisão de pronúncia.”6 
“APELAÇÃO CRIMINAL. RETORNO DO STJ. CUMPRIMENTO À DECISÃO PROFERIDA 
NO RECURSO ESPECIAL. REFORMA DA DECISÃO AFASTANDO O RECONHECIMENTO 
DA CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E O PORTE ILEGAL 
DE ARMA DE FOGO. PROSSEGUIMENTO NO JULGAMENTO DO RECURSO APENAS EM 
RELAÇÃO À ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 
CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. O reconhecimento da consunção demanda a demonstração 
concreta de interdependência entre as condutas delitivas (relação crime meio e crime fim), 
cometidas em um mesmo contexto fático. 2. Hipótese dos autos em que os fatos narrados na 
exordial acusatória ocorreram em momentos distintos, não havendo como concluir pela 
absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de homicídio. Réu que portava 
revólver em via pública sem a intenção inicial de cometer o delito doloso contra a vida. 
Conforme o relato do acusado, a altercação e os disparos desfechados contra a vítima não 
foram planejados, decorrendo de discussão aleatória, a denotar a ausência de 
interdependência entre as condutas. Consunção afastada. Condenação e apenamento 
mantidos. RECURSO DESPROVIDO.”7 
“PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DO CRIME CONEXO (PORTE DE ARMA DE FOGO) PELA 
CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Reiteradamente vem decidindo o Superior Tribunal de 
Justiça, a Corte responsável pela interpretação da lei federal, a respeito da impossibilidade 
do reconhecimento da consunção entre os crimes de homicídio e porte ilegal de arma: 
"Como se sabe, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da 
pretensão acusatória, não sendo exigida certeza quanto à autoria do fato criminoso... O 
exame acerca da incidência do princípio da consunção do delito de porte de arma pelo de 
tentativa de homicídio encontra impedimento na competência absoluta do Tribunal do Júri 
para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, nos termos da jurisprudência 
sedimentada do STJ." DECISÃO: Apelo ministerial provido. Unânime.”8 
 

7 – DA CORRUPÇÃO DE MENORES: 

A base de dados do Instituto de Identificação – órgão oficial, 
acessada via Sistema Consultas Integradas, atesta que L.D.D.O.M. nasceu 23/7/97 
(contando na data do fato com 15 anos),  J.V.M.D.S em 26/6/97 (contando na data do fato com 15 anos), J.G.P.M. Em 27/3/97 
(contando na data do fato com 15 anos) e G.M.D.S  nasceu em 4/11/96 (contando na data do fato com 15 anos). 

Outrossim, a participação dos adolescentes no homicídio é de certa 
forma admitida pelo acusado (“Juíza: Tu tava com quais guris? Réu: Esses cinco, nós era cinco. Juíza: O Lucas Daniel, José Gabriel, João Vitor e o 

Gabriel Madruga? Réu: Aham.”), pois referiu que eram as pessoas que lhe acompanhavam no dia dos 
fatos, isso sem referir que a participação dos QUATRO foi reconhecida em primeira 
instância pela Justiça da Infância e Juventude ao julgar a representação 
012/5.13.0000217-6 (f. 412-32), o que de certa forma é reconhecido pela defesa ao 
imputar a autoria ao(s) infrator(es), cujos fundamentos se reporta para evitar 

                                            
5
STJ,  5ª T., REsp 1388668/SP, Rel. LAURITA VAZ, j. 1/10/2013, DJe 10/10/2013. 

6
STJ, 5ª T.,  REsp 988.196/SP, Rel. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 23/2/2010, DJe 12/4/2010. 

7
TJRS, 1ª CCrim, Ap. 70044915841, Rel. Jayme Weingartner Neto, j. 20/4/2016. 

8
TJRS,  1ª CCrim, Ap. 70068371079, Rel. Sylvio Baptista Neto, j. 20/4/2016. 
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tautologia. 

Além disso, na prova emprestada requerida pela defesa se 
apreende que Santo Moisés reconheceu os infratores J.V. e G. (f. 386). 

Ainda, o STJ já sumulou o entendimento que a infração é formal, 
bastando a participação de pessoas menores de 18 anos para a tipificação da 
infração: 

“Súmula 500 – A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe de prova da efetiva corrupção do 
menor, por se tratar de delito formal.” 

Assim, há elementos mínimos para o julgamento popular. 

8 – DOS PROVIMENTOS FINAIS: 

Ex positis, acolhem-se PARCIALMENTE os pedidos para 
pronunciar Luis Fernando Pires Madruga pelo homicídio qualificado pelo motivo torpe 
e recurso que dificultou a defesa de Júnior Machado Vellozo (art. 121, §2°, I e IV, do CP), porte ilegal 
do revólver .22, Tanque®, serial raspado (art. 16, parágrafo único, IV, da Larm) e do revólver .22, 
Tanque®, serial raspado (art. 14, caput, da Larm), como crime único, além da corrupção dos 
adolescentes L.D.D.O.M., J.G.P.M., J.V.M.D.S. e G.M.D.S. (art. 244-B do ECA - 3x). 

Considerando que o réu respondeu preso, face à noticiada prática 
de outro crime durante curso da ação penal, o qual inclusive já foi recentemente 
pronunciado também em situação caracterizadora de quadrilha (f. 481-7), cujos 
fundamentos da prisão já foram declinados às f. 376-80, nega-se o direito de recorrer 
em liberdade. Recomende-se o pronunciado à casa prisional que se encontra. 

Por fim, por ora, entendendo os cultos procuradores que o 
Delegado de Polícia cometeu crime, forjando provas e todas as demais ilações tecidas 
em suas razões e resposta, convicção que não é compartilhada pelo signatário (cujos motivos 

se abstém de declinar para evitar contaminar os jurados), cabe-lhes a eles lavrar a correlata ocorrência na Polícia 
Civil, Corregedoria ou Ministério Público, haja vista a responsabilidade pessoal do 
comunicante por eventual denunciação caluniosa (art. 339, caput, do CP) caso o fato for 
inverídico. 

Registre-se. Publique-se. Intimem-se. 

Dom Pedrito, 04 de novembro de 2016. 

Luis Filipe Lemos Almeida 
Juiz de Direito 


