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O Ministério Público acusou Elvis Dias Ozório, Cristian de Freitas 
Dias, vulgo “Pombão”, e Luis Fernando Pires Madruga, vulgo “Nandinho” de: a) 
tentarem matar Ricardo Barbosa Leal em companhia de R.P.C. e de M.G.F., em 
26/5/16, às 6:20, na Rua Bernardino Ângelo, em frente ao Clube Comercial, tendo 
Elvis golpeado o abdômen da vítima com uma faca, causando-lhe corte profundo, 
“Pombão” desferido vários golpes de faca, cortando a mão direita, “Nandinho” e 
M.G.F. batido no seu corpo com uma barra de ferro quando já estava caída ao chão, e 
R.P.C. o soqueado e o chutado, além de Elvis retornar após cessarem as hostilidades 
para apunhalar o ofendido nas costas, pelo fútil motivo de Ricardo ter trocado olhares 
após os ofensores chamarem sua acompanhante Carine de Lemos Barbosa de 
“gostosa” e outros termos, tendo a superioridade numérica dificultado a defesa da 
vítima, que apenas não veio à óbito em razão de ter sido submetido à cirurgia na 
Santa Casa local após ser socorrida por populares; b) corromperem os adolescentes 
R.P.C., nascido 18/2/01, e M.G.F., nascido em 11/3/02, com eles praticando a tentativa 
de homicídio de Ricardo; e c) se associarem aos adolescentes R.P.C. e M.G.F., com 
emprego de armas, grupo conhecido como “Gangue do Bairro São Gregório”, para 
cometerem crimes, pois previamente esconderam facas e barras de ferro atrás de uma 
árvore, com o propósito de confrontar-se com pessoas de outros bairros, acabando 
vitimando Ricardo (f. 1-5). 

Decretada a prisão preventiva (f. 289-93), decisão ratificada pela 3ª 
Câmara Criminal ao denegar o habeas corpus 70070636303 (f. 621-4), bem como 
liminar no writ 70070568373 (f. 543), os denunciados foram recolhidos ao PEDP em 
5/7/16 (269, 270 e 273). 

A denúncia foi recebida em 27/7/16 (f. 386). 

Citados (f. 400v e 401), a Defensoria Pública respondeu a 
acusação para Elvis e “Pombão” (f. 414-5). “Nandinho” argui a nulidade dos 
depoimentos dos réus e dos adolescentes infratores em razão da ausência de 
assistência de advogado, tecendo considerações quanto ao mérito. Pede as seguintes 
diligências: a) requisição à Lojas Border Line e Banco do Brasil das imagens das 
câmaras de segurança do período de 4:20 a 8:20 do dia do fato (1); b) requisição das 
imagens de segurança interna do Clube Comercial e a listagem dos seguranças que 
trabalharam no evento (2); c) requisição à Brigada Militar das imagens das câmaras de 
segurança das ruas Rio Branco e Barão do Upacaraí do período de 4:20 a 8:20 do dia 
do fato (3); d) juntada de planilha da fiscalização da medida cautelar de recolhimento 
noturno (4); e) realização de perícia nos objetos apreendidos na residência do 
acusado, com apuração das impressões digitais e vestígios do sangue da vítima (5); f) 
renovação do reconhecimento pessoal, com inclusão de José Gabriel Madruga e 
Tiago, filho do pedreiro Jaime (6 e 8); g)  reprodução simulada dos fatos. Por fim, 
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arrola testemunhas (f. 430-42). 

Rejeitada a preliminar de nulidade, determinou-se a apreensão das 
mídias das gravações do ambiente externo realizadas pelo circuito interno do Banco 
do Brasil S/A e Loja Border Line, com elaboração de croqui; a requisição ao 
comandante da Brigada Militar de informações acerca do cumprimento de medida 
cautelar criminal, bem como a renovação dos reconhecimentos pessoais com a 
participação das pessoas indicadas pela defesa, indeferindo-se as demais diligências 
(f. 454-6). Também foram juntados os antecedentes judiciais e registro de ocorrências 
policiais das testemunhas (f. 458-508). 

“Nandinho” juntou a certidão de nascimento do filho e declaração 
de sua companheira (f. 509-11), excepcionando a competência da vara do Júri em 
face a desistência voluntária dos agentes (f. 512). 

Elvis arrolou testemunha extemporânea (f. 523). 

O Banco do Brasil informou não dispor das imagens de seus 
sistema interno (f. 534), tendo o Oficial de Justiça certificado a inexistência de câmeras 
na Loja Border Line e a inexistência de filmagens externas no Banco do Brasil (f. 536-
40); o Comandante da Brigada Militar informou que as planilhas de fiscalização de 
medida cautelar de “Nandinho” foram remetidas ao Poder Judiciário (f. 541). 

O Ministério Público retificou erro material, corrigindo a data do fato 
de 26/5/16 para 26/6/16 (f. 542). 

“Nandinho” aponta erro material na decisão que indeferiu a 
requisição das imagens da Câmara de Segurança da Brigada Militar, pois o fato 
ocorreu em 26/6/16 e não em 26/5/16, como consignado na decisão (f. 545). 

Em 16/8/16 sobreveio decisão: a) recusando a exceção de 
incompetência; b) acolhendo a substituição da testemunha Lauro Teles por Patrício 
Jardim Antunes; c) deferindo diligências da defesa (f. 546-7). 

A Escrivã Judicial juntou o relatório de fiscalização da medida 
cautelar de recolhimento noturno de “Nandinho” imposta na ação penal 
012/2.15.0001442-7 (f. 550-4); a Polícia Judiciária elaborou relatório circunstanciado 
espacial, instruído com levantamento fotográfico (f. 558-62), inquiriu Thiago Gularte 
Bicca (f. 563), José Gabriel Pires Maciel (f. 564) e procedeu ao reconhecimento 
pessoal com assistência dos defensores (f. 565-74); o Comandante da Brigada Militar 
informou que o prazo máximo de armazenamento das imagens das câmeras é de 24 
dias (f. 577); o Ministério Público juntou documentos (f. 580-90). 

Deferido o acesso aos telefones apreendidos (f. 596), a Polícia 
Judiciária produziu “Auto de Verificação de Conteúdo de Telefone Celular” (f. 604-14), 
sendo posteriormente certificado erro material na elaboração do auto (f. 615). 

Em audiência: A – as partes tiveram acesso aos documentos 
encartados aos autos até então; B – as Defesas se manifestaram sobre o aditamento, 
nada opondo à correção do erro material da denúncia, o que foi homologado; C – 
inquiriu-se: 1 - Patrício Jardim Antunes; 2 - Marlise Cassiano Simões; 3 - Ricardo 
Barbosa Leal; 4 - Carine Lemos Barbosa; 5 – R.B.D.S.; 6 – C.D.S.; 7 – D.M.A.; 8 - 
Geni Ane Ortiz Ramires; 9 – H.O.A.; 10 - Carlos Roberto Coelho Vieira; 11 - R.P.C.; 12 
- M.G.F.; 13 - Valéria Godinho Fontoura; 14 - Anderson Soares Gonçalves; 15 – L.F.V.; 
16 - Thiago Gularte Bicca; 17 - Élvis Dias Ozório; 18 - Cristian de Freitas Dias; 19 - 
Luiz Fernando Pires Madruga; D – O magistrado inspecionou a conta do facebook de 
M.G.F., imprimindo as postagens que continham coação no curso do processo; e E – 
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os debates orais foram convertidos em memoriais a pedido das partes (f. 616). 

Requereram em alegações finais: A – o Ministério Público pede a 
pronúncia nos exatos termos da acusação (f. 627-37); B – o advogado de “Nandinho” 
a desclassificação da tentativa de homicídio qualificado para o art. 129, §2°, I, do CP; 
a cisão do processo; a absolvição sumária do crime de formação de quadrilha e 
corrupção de menores; a posterior absolvição após a desclassificação (f. 639-53); C – 
a Defensoria Pública pede a impronúncia; o afastamento das qualificadoras; o 
afastamento das imputações de associação criminosa e de corrupção de menores (f. 
654-68). 

É O RELATO. DECIDE-SE. 

1 – PRELIMINARES: 

Como as partes não arguiram 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: 

O perito oficial Leonardo Souza Fernandes inspecionou Ricardo em 
29/7/16, atestando “cicatrizes de ferimentos incisos e perfuro-incisos assim 
distribuídas: uma na face anterior dos 1°, 2°, 3° e 4° dedos da mão esquerda, uma em 
região epigástrica, uma em hipocôndrio esquerda, uma em flanco esquerdo, uma em 
face posterior do braço, três em braço direito, uma em região interescapular e três em 
região lombar e uma em região peitoral esquerda, a maior medindo 6,0 centímetros”, 
motivo pelo qual concluiu pela limitação funcional da mão esquerda (f. 410), ao passo 
que os croquis identificam a correlata posição das estocadas (f. 411-2). 

Ademais: i – o levantamento fotográfico (f. 78-80) permite a 
visualização de curativos no abdômen da vítima, inclusive com drenagem de sangue, 
além de ferimentos na mão esquerda, nas costas, nos braços esquerdo e direito; ii – 
na ficha de triagem do Pronto Socorro a enfermeira Clarise G.M. descreveu que a 
vítima “apresenta corte nas costas, mão D e abdômen” (f. 74); iii – na ficha de 
atendimento ambulatorial, que além de descrever o exame clínico, aponta a 
necessidade de internação e “bloco cirúrgico” (f. 73 e 317); iv - termo de 
responsabilidade para tratamento cirúrgico (f. 76 e 316); v -  exames laboratoriais (f. 
319 e 321); e vi – prontuário médico de internação (f. 322-35). 

Portanto, as lesões da vítima noticiadas na denúncia encontram um 
mínimo de esteio probatório nos autos. 

3 – AUTORIA: 

É cediço que “a pronúncia deve ser lançada em termos sóbrios e 
comedidos a fim de não exercer qualquer influência no ânimo dos Jurados. Não pode 
o juiz antecipar-se ao julgamento do Tribunal do Júri com uma interpretação definitiva 
e concludente da prova em favor de uma das versões existentes nos autos. O juízo de 
comparação e escolha de uma das viabilidades decisórias cabe ser feito pelos jurados 

                                                 
1
HC 71130, Rel. MARCO AURÉLIO, 2ª T do STF, j. 17/05/1994, DJ 01-07-1994. 
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e não pelo juiz da pronúncia” 2 

Partindo desse pressuposto, in casu, Elvis e “Pombão” admitem o 
embate com Ricardo, mas atribuem à vítima a intenção homicida, pois investiu contra 
Elvis com uma faca soqueando-o, sendo então desarmado por “Pombão”, que lhe 
desferiu os golpes para repelir a injusta agressão. 

Outrossim, “Nandinho” refere estar recolhido em sua residência, o 
que se ajusta: (i) ao relato da companheira L.F.V., no sentido de que ambos 
permaneceram na morada comum; (ii) ao relato de Elvis, “Pombão”, R.P.C., M.G.F., 
no sentido de que “Nandinho” não estava no grupo; (iii) ao relato de Valéria, para 
quem o filho infrator teria confidenciado o fato sem relacionar “Nandinho”; (iv) ao 
relatório de fiscalização de medida cautelar, pois a autoridade policial lhe encontrou 
em sua residência às 22:00 de 25/6/16 (f. 553); (iv) o não reconhecimento pessoal por 
C.D.S., que apontou apenas Elvis e M.G.F. como os agressores. 

Portanto, estão firmadas as duas primeiras versões: NEGATIVA DE 
AUTORIA (Elvis e “Nandinho”) e LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO e PRÓPRIA 
(“Pombão”). 

Contudo, ao mesmo tempo em que se extrai contradições entre os 
relatos de Elvis e “Pombão” acerca do local do suposto soco desferido por Ricardo e 
a própria existência de lesões (corte na boca, narrada por um, negado por quem teria sido lesionado), os reconhecimentos 
pessoais foram refeitos com assistência dos advogados, que contaram com a 
participação das pessoas cujos iniciais informes anônimos vinculavam ao crime, como 
tão propagandeado pela defesa (Thiago Goularte Bicca e José Gabriel Pires Machado), oportunidade em que foram 
reconhecidos como participantes das agressões: 

 

A -  Elvis, “Pombão”, “Nandinho” e o adolescente infrator 
“R.P.C.” pela vítima Ricardo  (f. 568); 

B - Elvis, “Pombão”, “Nandinho” e os adolescentes infratores 
“R.P.C.” e “M.G.F.” pela testemunha R.B.D.S. (f. 572); 

E – Elvis, “Nandinho” e o adolescente infrator “R.P.C.” pela 
testemunha Carine (f. 574); 

C -  Elvis, “Pombão” e os adolescentes “R.P.C.” e “M.G.F.” pela 
testemunha C.D.S. (f. 570); 

D – Elvis, “Pombão” e o adolescente infrator “R.P.C.” pela 
testemunha D.M.A. (f. 566); 

Logo, 5 pessoas reconheceram Elvis e o infrator infrator “R.P.C.”; 4 
pessoas reconheceram “Pombão” (Cristian); 3 pessoas reconheceram “Nandinho” 
(Luis Fernando)3; 2 pessoas reconheceram “M.G.F.”, mas NENHUMA testemunha 
apontou Thiago Goularte Bicca e José Gabriel Pires Machado, vulgo “Gabrielzinho”, 
como os agressores, o que sedimenta uma SEGUNDA versão sobre os fatos, ou seja, 
a participação de todos os denunciados e adolescentes infratores no embate. 

Pontua-se que não cabe ao Juiz decidir se, v.g., a vítima Ricardo ou 
a companheira de “Nandinho” está mentindo ou se seu relato não é digno de fé, pois 

                                                 
2

Marrey, Adriano.  Teoria e Prática do Júri, 2000, Editora Revista dos Tribunais, p. 261-2 

3
Em que pese em Juízo Carine apontar “Nandinho” como um dos esfaqueadores, cujas ações descritas são atribuídas pelas demais testemunha a “Pombão”, persiste de qualquer sorte 

incólume os reconhecimentos realizados por Ricardo e por R.B.D.S. quanto à participação de Nandinho como o agente que portava uma barra de ferro, que são compatíveis com os 
demais depoimentos. 
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exigiria um exame exauriente que - por dicção constitucional – é privativo do Povo de 
Dom Pedrito. 

Portanto, a questão de fundo é assentar se a tese de legítima 
defesa apresentada por Elvis/“Pombão” está comprovada peremptoriamente. 

Nesse particular, em Juízo, Ricardo relata uma dinâmica diferente, 
ou seja: 1 – Carine caminhava a frente de Ricardo quando Elvis a chamou de 
“gostosa”; 2 – encarou o grupo que avançou de inopino, desferindo Elvis e “Pombão” 
golpes de faca, enquanto os demais lhe cercavam; 3 – retrocedeu para o interior da 
praça, se defendendo dos golpes, conseguindo dobrar a esquina; Carine narra 
idêntica situação fática, embora em Juízo diga que foi “Nandinho” e não “Pombão” um 
dos que portavam facas. Enfatiza que tentou se aproximar da praça para ver o que 
ocorria quando Elvis retornou e lhe atirou uma lata de cerveja no rosto; R.B.D.S. disse 
que após mexerem com Carine, Ricardo encarou o grupo, sendo incontinenti atacado, 
mas que conseguir fugir para dentro da praça, inclusive sofrendo o derradeiro golpe 
pelas costas; C.D.S.  confirma que Ricardo fugiu para a praça para se livrar dos cinco 
agressores, tendo Elvis desferido uma facada pelas costas, o que também encontra 
respaldo na versão de D.M.A.. 

Anote-se, ainda, que do “perfil” de Elvis no Facebook foi enviada 
mensagem que constitui praticamente uma confissão, senão vejamos: 

“O meu só tão homem q esfaquiei tudo um loco no comercial. O na boa não to nem ai pra 
vocês. Vocês vim na banda não vão curti porque o bagulho e loco não bota coisas no face 
pra mim sou homem pra tudo meu minha vd agora e a mesma d antes não tem boi. Foi só 
um tapa meu coisa q eu não ia fazer mas ela saiu gritando meu não fica falando d mim meu 
nem sabe quale qu e sou homem pra tudo se tu acha que não ficar assim me prende meu e o 
vocês querem só vocês não vim na vl q tá tad na medida” (f. 48). 

Embora o acusado negue a autoria da mensagem, atribuindo a sua 
amásia o acesso à conta, esta (Geni Ane Ortiz Ramires) e sua irmã (H.O.A.) afirmam o contrário, 
ou seja, que o réu estava inconformado com o final do relacionamento e passou as 
assustá-las com postagens na internet. 

E a conversa com “Júnior Pereira RKS Pereira” em data posterior a 
26/6/16, verificada no celular apreendido com Elvis, também mitiga sua versão 
policial: “bei no comercial esfaquiei um loco do quartel mas o loco...” (vide certidão da f. 615). 

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.” 

Não se pode excluir, assim, de forma extreme de dúvidas que 
Ricardo tenha sido brutalmente agredido pelo fato de apenas encarar o grupo após 
este ter “elogiado” sua namorada, afastando a excludente de ilicitude invocada. 

Depreende-se, portanto, a existência de ao menos duas versões 
antagônicas, uma apontando para absolvição/impronúncia dos réus e outra para 
condenação, cuja análise mais exauriente é vedada neste momento processual pelo 
Juiz singular, pois não restou comprovado – de forma estreme de dúvida – que 
Ricardo tenha tentado agredir Elvis, motivando a intervenção de “Pombão”, bem 
como que Elvis e “Nandinho” não tenham participado das agressões a Ricardo, 
cabendo, portanto, ao Conselho de Sentença examinar e interpretar com maior 
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profundidade a prova como um todo, porquanto a escolha de qual das versões “é a 
verdadeira” está relacionada com o mérito da decisão, não podendo ser examinado 
com profundidade em sede de pronúncia. 

4 – DOLO: 

Conforme atestou o perito oficial, o elevado número de lesões 
(NOVE), isso sem referir aqueles golpes que a vítima disse ter conseguido se 
esquivar, sua localização [regiões: 1 - peitoral esquerda; 2 - hipocôndrio esquerdo (abaixo 

do coração); 3 - epigástrica (acima do umbigo); 4 - flanco esquerdo (lateral na altura dos rins); 5 - lombar (nas costas, entre o 

tórax e o quadril); 5 -  interescapular (entre os ombros), além de mão esquerda, braço esquerdo e braço 
direito] e a gravidade dos ferimentos (necessidade de procedimento cirúrgico reparador), não permite firmar de 
modo estreme de dúvidas que a vontade dos agentes fosse, v.g., de apenas lesionar a 
vítima e não matá-la. 

Outrossim, Ricardo, Carine, R.B.D.S., C.D.S. e D.M.A. narram que 
os acusados perseguiram a vítima mesmo após o primeiro golpe, o que se ajusta à – 
in thesi – ao dolo de matar. 

5 – TENTATIVA/DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA 

Ricardo relata que conseguiu correr para a praça após a primeira 
agressão, sendo perseguido e novamente golpeado, fuga que foi referendada por 
Carine, R.B.D.S., C.D.S.  e que a toda evidência não era uma circunstância alheia à 
vontade dos agentes. 

Aliás, a simples circunstância da vítima chegar na Av. Barão do 
Upacaraí (local onde ela admitiu ter chegado) poderia, em tese, ter sido a causa para fazer cessar as 
perseguições, haja vista o monitoramento pela câmara da Brigada Militar. 

Não se olvide que ao final do embate, quando já se evadiam do 
local os demais partícipes, Elvis desferiu uma última facada pelas costas, o que – 
também em tese – mitiga a suposição de “desistência” da ação, isso sem mencionar a 
crença da própria vítima de que os agentes pararam as investidas por achar que já 
estivesse morto, convicção compartilhada por Carine. 

Portanto, a fuga da vítima pode – em tese – constituir uma 
circunstância alheia à vontade dos agentes, o que inviabiliza o acolhimento da 
desistência voluntária nesta fase probatória, pois somente o Júri Popular de Dom 
Pedrito detém competência constitucional para assentar tal juízo de valor. 

Ademais, trata-se de mera conclusão defensiva a assertiva de que 
“as testemunhas R. (fls. 175/176 e CD de f. 620), DHOUGLAS (fls. 194/195 e CD de f. 
620), Carlos (fls. 180/181 e CD de f. 620) e da própria companheira da vítima, Sra. 
Carine (fls. 15/17, 183/18, 197 e CD de f. 620), revelaram que as agressões cessaram 
voluntariamente pelos agentes” (sic), pois Carine, por exemplo, é enfática no sentido 
de não ter visualizado o que se sucedeu no interior do praça, após a vítima para lá 
fugir, inclusive tendo lá se dirigido com este fim, quando foi atingida por lata de 
cerveja. 

Já R.B.D.S. refere que justamente ao irem embora é que Elvis 
desferiu o derradeiro golpe nas costas de Ricardo que – não se olvide - já apresentava 
inúmeros e graves ferimentos, inclusive com a perda das vísceras. 

Aliás, s.m.j., dada a gravidade, sequer seria necessário outro ato 
dos agentes para obter a consumação, haja vista a natureza das lesões, que inclusive 
causaram o esviceramento, pois a partir de então o resultado morte somente poderia 
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ser evitado por intervenção cirúrgica, sendo também fato INCONTROVERSO que não 
foram os acusados as pessoas que socorreram o moribundo, mas sim terceiros. 

E nada há nos autos também a dizer que o socorro médico fosse 
uma causa querida pelos agentes, se ajustando assim – em tese – a versão acusatória 
de tentativa. 

Nesse sentido, já decidiu a Câmara preventa em caso similar. 

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE 
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE 
AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADAS 
CABALMENTE. QUALIFICADORA MANTIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 
PRONÚNCIA. 1. (...). 2.(...). 3. Não há que se falar em desclassificação por ausência de 
animus necandi ou desistência voluntária. Há elementos nos autos a indicar que a 
recorrente teria executado diversas facadas no ofendido, o que, em tese, indicaria o 
dolo de matar e afastaria, por ora, a tese de desistência voluntária. Somado a isso, os 
locais (tórax, região peitoral direita, região mamária esquerda) e a profundidade dos golpes 
poderiam indicar animus necandi na conduta da recorrente. O auto de exame de corpo de 
delito refere que houve perigo de vida ao ofendido. Portanto, o resultado morte pode ter sido 
desejado intencionalmente pela denunciada, cabendo ao Conselho de Sentença examinar e 
interpretar com maior profundidade a prova como um todo, porquanto o elemento subjetivo 
da ação está relacionado com o mérito da decisão, não podendo ser examinado de modo 
exauriente em sede de pronúncia. 4. (...). RECURSO DESPROVIDO.”

4
 

Também o sodalício carioca já assentou que o eficaz atendimento 
médico após diversas facadas em regiões vitais não permite a subtração do julgado ao 
julgamento ao Tribunal do Júri, já que cabe a este órgão deliberar sobre a “desistência 
voluntária”. 

“RECURSO ESTRITO. DECISÃO QUE PRONUNCIA O RECORRENTE PELO CRIME DE 
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE EMPREGO 
DE MEIO CRUEL, TENTADO (ART. 121, § 2.º, I E III, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO 
PENAL). RECORRENTE QUE, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA SITUADA NO BAIRRO 
TRILHA DO CÉU, NOVA FRIBURGO (RJ), COM DOLO DE MATAR, DESFERIU DIVERSOS 
GOLPES DE FACA, EM SUA MAIORIA NA CABEÇA, CONTRA A VÍTIMA CLEIDIANE, 
ENTÃO SUA COMPANHEIRA E CONTANDO APENAS 15 ANOS DE IDADE, SÓ NÃO SE 
CONSUMANDO O CRIME POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE, DIANTE 
DO PRONTO E EFICAZ ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO À VÍTIMA, A QUAL FOI 
ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL LOCAL. DELITO PRATICADO POR MOTIVAÇÃO 
TORPE, POIS O RECORRENTE NÃO ACEITAVA A DECISÃO DA VÍTIMA DE DELE SE 
SEPARAR, E COMETIDO COM EMPREGO DE MEIO CRUEL, CONSIDERANDO O 
EXCESSIVO SOFRIMENTO IMPOSTO PELOS DIVERSOS GOLPES DE FACA APLICADOS 
NA CABEÇA. PRETENSÃO À DESPRONÚNCIA QUE SE NEGA. DECISÃO DEVIDAMENTE 
FUNDAMENTADA. PARA A PRONÚNCIA, BASTAM INDÍCIOS SUFI-CIENTES DA AUTORIA 
E DO CRIME. APLICAÇÃO DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO SE 
PODE SUBTRAIR DO TRIBUNAL DO JÚRI O JULGAMENTO DE UMA IMPUTAÇÃO SE 
VERDADEIRAMENTE NÃO FOR INCONTESTE A TESE DEFENSIVA. 
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL QUE SE 
NEGA. AS FACADAS DESFERIDAS PELO PRONUNCIADO ATINGIRAM A VÍTIMA NA 
CABEÇA, TÓRAX E OUTRAS PARTES DO CORPO, SENDO INDISCUTÍVEL QUE QUEM 
EFETUA TANTAS FACADAS EM ALGUÉM TEM A INEGÁVEL INTENÇÃO DE MATAR. 
CONFIGURADO O ANIMUS NECANDI, A VONTADE DE TIRAR A VIDA DA VÍTIMA, RESTA 
PERFEITAMENTE CONFIGURADO O ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME DE 
HOMICÍDIO, INCIDINDO O ORA RECORRENTE, ASSIM, NO TIPO PENAL DESCRITO NO 
ART. 121 DO CÓDIGO PENAL, SENDO INCABÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O 
CRIME DE LESÃO CORPORAL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA QUE NÃO SE 
RECONHECE. DINÂMICA DOS FATOS A COMPROVAR INEQUIVOCAMENTE O DOLO DE 
MATAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

5
 

6 – QUALIFICADORAS: 

A palavra de Ricardo, Carine, R.B.D.S., C.D.S. e D.M.A. assenta a 
versão que o fato decorreu da “encarada” da vítima após Elvis chamar Carine de 

                                                 
4

TJRS, 3CCrim, RSE 70058408220, Rel. Jayme Weingartner Neto, j. 21/8/14 

5
TJRJ, 4CCrim,  RSE 5848-66.2011.8.19.0037, Rel. FRANCISCO JOSE DE ASEVEDO, j. 2/12/14, p. 12/12/14. 
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“gostosa”, embora Elvis e “Pombão” deduzam outra causa no interrogatório, o que 
firma a dúplice versão sobre a motivação. 

Portanto, sendo possível a eleição tanto da versão dos acusados 
quanto a da vítima, a desporporcionalidade (leia-se futilidade) do ato de ceifar uma vida 
humana face a uma “encarada” cobra um Juízo valorativo que refoge à competência 
do Juiz Togado. 

Do mesmo modo, a superioridade numérica (5 contra 1), bem como o 
fato de a vítima estar desarmada, são circunstâncias capazes de dificultar em concreto 
uma defesa do ofendido, o que inviabiliza a desqualificação do crime nesta fase 
processual. 

7 – CRIMES CONEXOS: 

7.1 – Corrupção de menores. 

A base de dados do Instituto de Identificação – órgão oficial, 
acessada via Sistema Consultas Integradas, atesta que M.G.F. nasceu 11/3/02 (contando na 

data do fato com 14 anos – f. 91) e R.P.C. em 18/2/01 (contando na data do fato com 15 anos). 

Outrossim, a participação dos adolescentes M.G.F. e  R.P.C. na 
tentativa de homicídio duplamente qualificada de Ricardo já foi analisada no item “3 – 
AUTORIA”, ao qual se reporta, a fim de evitar repetição. 

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. 

7.2 – Associação criminosa. 

As fotografias (f. 6, 7, 8, 9, 10, 39, 65, 66, 67, 68, 69, 174 e 200), 
em especial as capturadas nos telefones celulares de “Pombão” (f. 607-8) e R.P.C. (f. 
613-4), evidenciam as relações “sociais” entre os acusados, adolescentes infratores e 
outros, inclusive permitindo a visualização da empunhadura de armas, de pichações 
com a sigla “SG” (inciais do bairro “São Gregório”), ao passo que relatórios do 
conteúdo de conversas em chat's (f. 604-5, 607, 612-3) assentam – em tese – o 
relacionamento estável do grupo, inclusive apontando para a prática de outros crimes, 
dentre os quais porte de armas (vide fotos), venda de arma (“não quer brickia o cano? Tenho uma 22 para brike só que é grande; 

bah não tenho foto meu, mas ela tá la em casa, amanha se eu sair daqui eu te ativo, não tem bal de 22 pra vender ai negão; pior que eu só tenho um carga de 38; manda foto o meu é 

curtinho é tri” - f. 613); tráfico de drogas (“e o du bom? Tá na mao, oque tu quer? Quero um dez pra mim da uns pega de boa, 20; te levo ali né; o negão to com breu, 

quando quiser sabe o jeito; pode crer negão” - f. 604), dentre outros. 

Aliás, nos registros do telefone de R.P.C. há a admissão da 
existência da “Gangue do São Gregório”, conforme se afere das mensagens de 
WhattApp com o terminal 99318856: “Recebida: Em você é da gang do são gregório”; 
Enviada: “não mas me dou com eles meu padrasto é o seco”; Recebida: “quem é o 
patrão é o César:” Enviada: “da promo sim sim”; Recebida: “Ele foi preso com o meu 
irmão junto eu acho”; Enviada: “to ligado”; Recebida: “ele era mal”; Enviada: “bei a 
galera do SG respeita ele”; Recebida: “por isso meu ele é arriado brigando” (f. 612-3). 

Quanto à prova oral, R.B.D.S., C.D.S. e D.M.A. visualizaram e 
ouviram o grupo de agressores, antes mesmo das hostilidades contra Ricardo, irem 
pegar facas e outros instrumentos escondidos na praça ao avistar rivais, com a 
intenção de agredi-los, o que sugere prévio preparo e premeditação para violência 



 

       9 
     64-5-012/2016/34141 012/2.16.0000967-0 (CNJ:.0002106-78.2016.8.21.0012) 

 

gratuita na “saída de festa”. 

Outrossim, em que pese os acusados negarem a existência da 
“Gangue do São Gregório”, o relato do Policial Civil Patrício Jardim Antunes é no 
sentido diametralmente oposto, ou seja, que é a gangue mais violenta da cidade, 
envolvida inclusive em homicídios com armas de fogo, pichando os muros da cidade 
com a sigla “SG” em uma demonstração de territorialidade, pois compete com outras, 
além dos acusados serem seu integrantes. 

E não se diga que se trata de um depoimento oportunista e despido 
de maior concretude, pois há ocorrência formalmente registrada acerca da rixa entre o 
“São Gregório” e “Vila Argeni”, datada de 5/3/14, ou seja, há mais de 2 anos, em que 
um dos envolvidos era Elvis: 

“COMUNICA QUE NO ÚLTIMO DIA DE CARNAVAL OCORREU UMA BRIGA NO CENTRO 
DA CIDADE ENTRE OS MORADORES DO BAIRRO SÃO GREGÓRIO E OS MORADORES 
DA VILA ARGENI.” (f. 482v). 

Anote-se, ainda, que em 21/5/15 “Nandinho” foi preso em 
flagrante com uma arma e sete cartuchos deflagrados após notícia de os integrantes 
da São Gregório invadiram a Vila ProMorar (f. 486v). 

E em 12/1/16 foi lavrada a seguinte ocorrência: 

“INFORMA O CONDUTOR, POLICIAL MILITAR, QUE APÓS INFORMAÇÕES DA P2 
DENUNCIANDO QUE 15 MEMBROS DA GANGUE DO SÃO GREGÓRIO ESTARIAM NO 
RIO SANTA MARIA, NA LOCLAIDADE CONHECIDA COM AREAL, É QUE DOIS DELES, 
CRISTIAN E ANDERSON, JÁ BASTANTE CONHECIDOS DO MEIO POLICIAL, ESRIAM 
PORTANTO ARMAS DE FOGO, ALÉM DE DIVERSAS ARMAS BRANCAS. QUE DUAS 
GUARNIÇÕES DESLOCARAM AO LOCAL E IDENTIFICARAM 15 HOMENS E 2 
MULHERES INTEGRANTES DA GANGUE DO SÃO GREGÓRIO, OS QUAIS FORMA 
ABORDADOS,. QUE CRISTIAM E ANDERSON FORMA SOLICITOADOS A APRESENTAR 
SUAS BOLSAS DE ROUPAS PARA OS POLICIAIS, O FAZENDO MOMENTO EM QUE 
FORAM ENCONTRADAS, NAS DUAS BOLSAS, AS ARMAS APREENDIDAS, AMBAS 
MUNICIADAS. QUE CRISTIAM ATIN TINHA UMA DAS FACAS APREENDIDSA NA BOLSA. 
REFERE QUE AS OUTRAS TRÊS FACAS APREENDIDAS ESTAVA NO CHÃO, NÃO 
TENDO SIDO APURADA SUA PROPRIEDADE. QUE COM O IRMÃO DE CRISTIAN, ELVIS, 
FOI ENCONTRADA UMA PEQUENA ORÇAO DE MACONHA, FATO ESTE LAVRADO EM 
OCORRÊNCIA SEPARADA.” (f. 491). 

E não passa despercebido que uma das testemunhas arroladas 
pela defesa de “Nandinho” para provar sua inocência também foi formalmente 
vinculada como integrante da Gangue São Gregório, o afamado “Gabrielzinho”: 

“QUE NO INÍCIO DA MANHÃ DE HOJE FORAM RECEBIDAS DIVERSAS LIGAÇÕES NA 
SALA DE OPERAÇÕES DA BRIGADA MILITAR DANDO CONTA DE QUE INDIVÍDUOS 
ESTARIAM EFETUANDO DISPAROS DE ARMA DE FOGO NAS PROXIMIDADES DA 
PRACINHA DA PAZ, INCLUSIVE COM UM DISPARO ACERTANDO UM TREILER DE 
LANCHES, SENDO QUE TAIS LIGAÇÕES REFERIRAM QUE OS DISPAROS TERIAM SIDO 
FEITOS EM FUNÇÃO DE UM BRIGA DE GANGUES. QUE ALGUM TEMPO DEPOIS 
FORAM RECEBIDAS NOVAS LIGAÇÕES, INFORMANDO NOVOS DISPAROS PRÓXIMO A 
AGENCIA DO BANCO ITAÚ, AO QUE A GUARNIÇÃO COMPOSTA PELO COMUNICANTE 
E PELA TESTEMUNHA HONONÓRIO, QUE JÁ TRABALHAVA NO SENTIDO DE 
IDENTIFICAR E ABORDAR OS RESPONSÁVEIS PELOS DISPAROS, DIRIGIU-SE ATÉ AS 
PROXIMIDADES DO LOCAL, TENDO ABORDADO O ADOLESCENTE INFRATOR JOSÉ 
GRABIREL E A TESTEMUNHA JOÃO VITOR NA RUA DUQUE DE CAXIAS, ESQUINA COM 
TORQUATO SEVERO, CERCA DE 400 DA AGENCIA ITAÚ, SENDO QUE OS 
ADOLESCENTES ESTAVAM CORRENDO. QUE AO AVISTAR A GUARNIÇÃO, JOSÉ 
GABRIEL TENTOU POR A ARMA FORA, A QUAL FOI ENCONTRADA COM OS 
CARTUCHOS APREENDIDOS, TENDO AO ADOLESCENTE ADMITIDO QUE HAVIA 
DISPARADO CONTRA UM GRUPO DE INDIVÍDUOS DA ZONA NORTE, QUE, SEGUNDO 
ELE, TAMBÉM TERIAM EFETUADO DISPAROS.” (f. 503). 

Marlise Cassiano Simões, policial “P2”, afirma que os réus  são 
integrantes da “Gangue do São Gregório”, ao passo que Geni Ane disse que o ex-
namorado Elvis era integrante do referido grupo, inclusive enfatizando que Elvis, 
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“Pombão” e “Nandinho” “andam todos juntos”, o que é complementado por H.O.A., 
ou seja, que os adolescentes R.P.C. e M.G.F. andavam sempre o com grupo de Elvis. 

Por fim, o extenso rol de registros policiais de todos os réus, bem 
como de suas testemunhas arroladas, inclusive havendo notícia de participação 
conjunta, se ajusta – em tese - à alegação de formarem um grupo armado que pratica 
um sem número de delitos (homicídio, tráfico, disparo e arma de fogo, porte de arma de fogo, desacato, resistência, dano ao patrimônio público, lesões 

corporais, etc...) há anos. 

Senão vejamos: A – Elvis: 1) 31/3/16 – encontrado portanto 
ostensivamente faca na Rua Pedro Paz Sobrinho após comunicação de que estava 
perseguindo o irmão Cristian; 2) 12/1/16 – encontrado na localidade de Areal portando 
maconha; 3) 24/12/15 – identificado pela vítima ferida no braço por disparo de arma de 
fogo durante festividade; 4) 30/10/15 – identificado pela vítima ferida na cabeça por 
pedradas como um dos autores, junto com Leren Zambrano e Diogo Rodrigues 
Severo; 5) 27/9/15 – em companhia de Pombão e Marcos Júnior Ferreira, resistem à 
abordagem policial na Boate Metro, desferindo chutes e socos nos Brigadianos, além 
de danificar a viatura,  inclusive sendo necessário o apoio de outra guarnição para 
contê-los, bem como passaram a ameaçar de morte os policiais e seus familiares após 
serem contidos; 6) 19/9/15 – empurra contra a parede, esbofeteia o rosto e desfere 
socos na ex-namorada em razão desta se recusar a entregar o celular; 7) 29/8/15 – 
encontrado portando um punhal na Praça Gal. Osório, local em que havia 
concentração de pessoas; 8) 27/7/15 – encontrado na Rua Borges de Medeiros 
portando ostensivamente um punhal, além de maconha no bolso; 9) 24/10/14 - 
apreendido na cabeceira do beliche de seu quarto com dois cartuchos .22; 10)  entre 1 
e 4/3/14, durante o Carnaval, se envolver com outros “moradores” do Bairro São 
Gregório em briga com os moradores da Vila Argeni; 11) 5/3/14 envia mensagem via 
Facebook para ameaçar testemunha escrevendo possuir um revólver e que se “cair na 
rede é peixe”; 12) 10/8/13 - resiste à abordagem policial após notícia de disparos de 
arma de fogo, desferindo um soco na autoridade policial, oportunidade em que estava 
acompanhado por “Pombão”, “Polvadera” e “Cutuca”, que empreenderam fuga; 13) 
23/4/13 – registra que Maurício foi em sua casa portando dois facões; 14) 7/11/11 – é 
identificado junto com Alex Sandro Leite Fernandes como as pessoas que 
apedrejaram o CIEP, quebrando vidros (f. 478-83); B - “Pombão”: 15) 7/1/16 – 
flagrado portando faca com 14cm de lâmina; 16) 12/1/16  -  flagrado com outros 15 
“moradores” do Bairro São Gregório portando dois revólveres e 4 facas no Areal; 17)  
27/9/15 – em companhia de Elvis e Marcos Júnior Ferreira, resistem à abordagem 
policial na Boate Metro, desferindo chutes e socos nos Brigadianos, além de danificar 
a viatura,  inclusive sendo necessário o apoio de outra guarnição para contê-los, bem 
como passaram a ameaçar de morte os policiais e seus familiares após serem 
contidos; 18)  10/8/13 - resiste à abordagem policial após notícia de disparos de arma 
de fogo, desferindo um soco na autoridade policial, oportunidade em que estava 
acompanhado por Elvis, “Polvadera” e “Cutuca”, que empreenderam fuga; 489-91); C - 
“Nandinho”: 19)  24/8/15 – avistado na Av. Barão do Upacaraí dispensando uma faca 
de 12cm e um facão de 44cm, o qual atribui  a propriedade ao “amigo de nome 
Wander”, justificando estar armado devido a possuir inimigos; 20)  15/8/15 - 
identificado junto com Romarinho como um dos três indivíduos que roubaram um 
celular; 21)  21/5/15 – flagrado portando um revólver com 7 cápsulas deflagradas após 
perseguição automobilística pela cidade, após notícia de um grupo do São Gregório 
ter realizado disparos no Bairro ProMorar; 22) vinculado a morte em companhia de 
quatro adolescentes; 23) 10/8/13 – é imobilizado pela guarnição da Brigada Militar 
durante a madruga em companhia de 4 indivíduos após resistir a revista; 24)  é 
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vinculado como um dos agressores do Bairro São Gregório que tentaram esfaquear 
Otávio, além de agredir com socos e pontapés Renan; 25)  6/12/11 – é abordado na 
Rua Princesa Isabel em companhia de Gabriel Pires Machado e Carlos Jardim Soares 
Gonçalves após notícia de perturbação da tranquilidade (f. 484-8); D – infrator R.P.C: 
26) 21/5/15 – abordado com a testemunha de defesa Anderson na Rua Bernardino 
Ângelo, quando apreendido um canivete; 27) 3/12/15 – é abordado com “Jorge” com 
um canivete em razão de uma dívida na Rua Conde de Porto Alegre; 28) 24/7/11 – 
registro de embate corporal com terceira pessoa na Rua Conde de Porto Alegre; 29) 
6/9/10 - registro de embate corporal com terceira pessoa na Rua Conde de Porto 
Alegre (f. 473-5); E – Anderson Soares Gonçalves, vulgo “Zoio” (testemunha de 
defesa): 30) 7/11/15 – apreendido em flagrante portando arma de fogo; 31) 8/10/15 – 
junto com “Som” apedrejam terceira pessoa causando lesão corporal; 32) 21/5/15 – 
flagrado portando na Rua Bernardino Angelo um canivete em companhia de outros 
adolescentes; 33) 30/4/15 – cravou uma caneta no pescoço de um adolescente, além 
de desferir chutes e socos em companhia de Edailson Soares Gonçalves e Gabriel 
Gonçalves Braga (f. 492-3); F – José Gabriel Pires Machado, vulgo “Gabrielzinho” 
(testemunha de defesa); 34) 6/9/14 – falgrado vendendo duas porções de maconha; 
35) 6/9/14 – armado com uma faca envolve-se em uma briga com Alexandre de Lemos 
Correia durante evento do Ensaio de Bandas, restando lesionado; 36) 4/1/14 – é 
reconhecido como um dos participantes de disparos contra um veiculo dos quais um 
atingiu o pescoço do ocupante (f. 497-8); 37) 21/5/16 – desferiu pedrada contra 
automóvel; 38) 21/5/16 – chutou a boca do adolescente Adrian; 22/1/16 – preso em 
flagrante portando arma de fogo na Rua Brigadeiro Camilo Mércio; 39)  21/10/15 – 
ameça a professora da FASE; 40) 26/2/15 – bate nas portas da FASE, arremessa 
urina, ofende e ameça monitores da instituição, além de investir fisicamente contra a 
guarnição; 41) 16/8/14 - ameaça por telefone o tio de sua ex-namorada; 42) 13/7/14 – 
é flagrado na posse de arma de fogo, quando admite ter realizado disparo em rivais, 
estando na companhia de João Vitor; 43) 21/4/15 – vinculado a ocorrência em que 15 
pessoas tentaram roubar bebidas de participantes de evento festivo; 44) 12/2/14 – 
dentro do Fórum, no corredor da 2ª Vara Judicial, em companhia de Matheus e um 
homem, ameaçam testemunha; 45) 6/10/03 – vinculado a assassinato por arma de 
fogo, junto com João Vitor e outro agente; 46) 3/11/02 – vinculado à tentativa de 
assassinato (tiro no abdômen) de Rodrigo Lopes Soares; 47) 4/9/12 – indicado junto 
com Pochonga, Sanderson, Romário, além de outras pessoas, como as que 
perseguiram com paus e pedras a vítima em via pública; 48) 20/8/12 – tumultua ensaio 
da Banda do CIEP atirando pedras na janela em conjunto com Romário e Alexandre 
Souza Munhoz; 49) 21/6/12 – esfaqueia, invade e apedreja residência da vítima; 50) 
3/5/16 – flagrado num grupo de pessoas que tentava agredir outro na Praça Gal. 
Osório, quando desacata a guarnição da Brigada Militar; 51) 25/4/12 – vinculado ao 
espancamento e roubo a mão armada (com faca) de estudante na saída da escola por 
um grupo de agressores do bairro São Gregório; etc, etc, etc (vide f. 499-508). 

Portanto, há ao menos “indícios” da associação criminosa entre os 
acusados, o que também remete esta acusação ao Tribunal Popular. 

8 – DISPOSITIVO E PROVIMENTOS FINAIS: 

Ex positis, pronuncia-se Elvis Dias Ozório, Cristian de Freitas 
Dias, vulgo “Pombão” e Luis Fernando Pires Madruga, vulgo “Nandinho”, pela: a) 
tentativa de homicídio de Ricardo Barbosa Leal, qualificada pelo motivo fútil e o 
recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2, II e IV c/c 14, II, ambos do CP); b) corrupção dos 
adolescentes R.P.C. e M.G.F. (art. 244-B do ECA); e c) associação criminosa majorada pela 
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participação de adolescente (art. 288, parágrafo único, do CP). 

Considerando que os réus responderam à instrução presos, 
decisão ratificada pela 3ª Câmara Criminal e pelo Desembargador Relator Diógenes 
Vicente Hassan Ribeiro ao respectivamente denegar o habeas corpus 70070636303 (f. 
621-4) e a liminar no writ 70070568373 (f. 543), cujos fundamentos se reporta, nega-
se o direito dos pronunciados aguardarem em liberdade o julgamento de plenário. 

Registre-se. Publique-se. Intimem-se, sendo que os pronunciados, 
MP e DPE pessoalmente. 

Dom Pedrito, 12 de setembro de 2016. 

Luis Filipe Lemos Almeida, 
Juiz de Direito. 


