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OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se que é 
do Superior Tribunal de Justiça. 
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Tese 304 

HOMICÍDIO – DOLO EVENTUAL E TENTATIVA – COMPATIBILIDADE 

É admissível a forma tentada do crime de homicídio cometido com dolo 

eventual, dado que perfeitamente equiparado ao dolo direto. 

(D.O.E., 03/12/2008, p. 46) 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, nos autos do Embargos Infringentes nº 933.04.018661-

7/002 (antigo 479.877.3/5-02), Comarca de Sorocaba, em que são 

embargantes L.M.O. e  R.B.M., sendo parte interessada M. G. T. 

e tendo como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO, vem perante 

Vossa Excelência, com fundamento no artigo 105, III, “a”, da 

Constituição da República, artigo 255, § 2o, do RISTJ, artigo 26 da 

Lei nº 8.038/90 e artigo 541 e § único do Código de Processo 

Civil, interpor Recurso Especial, de decisão da Quarta Câmara 
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Criminal, para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, pelos 

motivos adiante aduzidos: 

 

1. A HIPÓTESE EM EXAME  

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia 

contra M. G. T., R. B. M. e L. M. O., imputando-lhes a prática do 

delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c.c. artigo 14, 

inciso II, do Código Penal. 

Segundo consta, em 7 de agosto de 1998, no 

interior da república de estudantes situada na cidade de 

Sorocaba, agindo com dolo eventual, por motivo torpe, mediante 

emprego de fogo e recurso que dificultou a defesa da vítima, 

iniciaram a execução de crime de homicídio contra R. F. C. P., só 

não o consumando por circunstâncias alheias à suas vontades. 

Narra a inicial que os alunos da Faculdade de 

Medicina da Pontifície Universidade Católica (PUC) daquela 

cidade promoviam uma gincana chamada “Maratoma”, na qual os 

participantes deveriam percorrer várias repúblicas ingerindo 

bebidas alcoólicas, sendo eliminado da competição o candidato 
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que caísse ou vomitasse, e o ganhador aquele que por mais 

tempo e em maior quantidade suportasse a ingestão das bebidas. 

Ainda, conforme a denúncia, consta que a vítima 

Rodrigo estava entre esse estudantes, porém, como ficou 

embriagada, procurou abrigo num dos quartos da “República 

Máfia”, onde deitou na cama totalmente entorpecido. Ato contínuo, 

E. G. A. e A. R. B., percebendo que a vítima havia vomitado na 

cama e no chão, resolveram tirá-la do quarto, arrastando-a até 

próximo à cozinha, oportunidade que os réus RODRIGO e 

MARCELO tentaram despi-la. 

Posteriormente o réu R. M. tomou um frasco de 

álcool que estava sobre a mesa da cozinha e despejou uma 

quantidade daquele líquido sobre o corpo da vítima, ato repetido 

por M. T., o qual visava atingir as pernas e a região genitália, bem 

como o abdômen da vítima. Não obstante, RODRIGO novamente 

despejou álcool sobre o corpo da vítima, desta vez nas costas, 

enquanto MARCELO batia as cinzas de seu cigarro sobre o 

ofendido. 

Tendo o corpo da vítima embebido em álcool, o 

acusado LEANDRO encostou um isqueiro aceso nas costas da 
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vítima, ateando-lhe fogo e causando-lhe queimadura em 25% de 

seu corpo. Em conseqüência, a vítima sofreu lesão corporal de 

natureza gravíssima. 

Finda a instrução criminal, feitas as derradeiras 

alegações, sobreveio a decisão de fls. 2053/2059, que ordenou a 

submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca 

de Sorocaba, de todos os réus, pela prática de homicídio tentado 

e circunstanciado pelo motivo torpe, pela crueldade (por meio de 

fogo) e pelo meio dificultoso à defesa da vítima (cf. artigo 121, § 

2º, incisos I, III e IV, c.c. artigo 14, inciso II, na forma do art. 29, 

caput, todos do Código Penal). 

Houve apresentação de recurso em sentido estrito por 

parte dos réus pronunciados, com pleitos diversos. 

Esta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo 

improvimento dos pleitos defensórios (fls. 2191/2194). 

Os autos foram ter à Colenda Quarta Câmara 

Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, cujos 

julgadores, por maioria de votos, negaram provimento aos 

recursos em sentido estrito e mantiveram in totum a decisão de 

pronúncia (fls. 2235/2286). 
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Para tanto, assim entenderam os doutos 

Julgadores, em acórdão relatado pelo Desembargador MARCO 

ANTONIO COGAN, ora transcrito, com declaração de voto 

vencido formulada pelo Desembargador EUVALDO CHAIB: 

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 
ALEGAÇÕES PRELIMINARES QUANTO A 
NULIDADE DA R. SENTENÇA, POR 
AUSÊNCIA DE ABORDAGEM A TESE 
DEFENSIVA ATINENTE À 
INCOMPATIBILIDADE DO DOLO 
EVENTUAL COM A TENTATIVA; SEGUNDA 
PRELIMINAR QUANTO AO MM. JUIZ NÃO 
TER VALIDAMENTE FUNDAMENTADO A 
MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS 
RECONHECIDAS NA PRONÚNCIA, A 
ENSEJAR, TAMBÉM, NULIDADE DA 
DECISÃO. 

NO MÉRITO, ARGUMENTAÇÃO EM 
PROL DO RECORRENTE RODRIGO, DE 
NÃO EXISTIREM PROVAS DE TER AGIDO 
COM ANIMUS NECANDI, E PORQUE NÃO 
HOUVE PARA A VÍTIMA PERIGO DE VIDA 
PERICIALMENTE COMPROVADO. TESES 
SUPLETIVAS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA 
IMPUTAÇÃO PARA A FORMA DO ART. 129, 
CAPUT, DO CP, E DE AFASTAMENTO DAS 
QUALIFICADORAS, QUE NÃO 
OCORRERAM NA ESPÉCIE. 
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NO MÉRITO, PELO RECORRENTE 
LEANDRO, QUANTO ÀS PROVAS 
COLHIDAS NÃO O INCRIMINAREM COMO 
RECONHECIDO NA R. SENTENÇA. 
SEGUNDA TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO 
DA IMPUTAÇÃO FEITA PARA A FORMA DO 
ART. 129, § 6º, DO CP. TERCEIRA NO 
SENTIDO DE AFASTAR-SE AS 
QUALIFICADORAS JÁ CITADAS. 

NO MÉRITO, PELO RECORRENTE 
MARCELO, QUANTO A NÃO TER 
OCORRIDO SEU CONCURSO NA PRÁTICA 
DO CRIME DESCRITO, E PORQUE A 
VÍTIMA NÃO SOFREU LESÕES NAS PARTES 
DO CORPO EM QUE DELE RECEBEU 
ÁLCOOL, NÃO TENDO SIDO 
PERICIALMENTE PROVADA A 
MATERIALIDADE, NEM SIDO REFERIDO 
NA DENÚNCIA O ART. 29, DO CÓDIGO 
PENAL, A ENSEJAR IMPRONÚNCIA. TESE 
SUBSIDIÁRIA TAMBÉM NO SENTIDO DE SE 
AFASTAR AS QUALIFICADORAS CITADAS. 

PRONÚNCIA FIXADA NOS TERMOS 
DOS ARTS. 121, § 2º, I, III E IV E 14, II, C.C. O 
ART. 29, CAPUT, DO CP. 

QUESTÕES PRELIMINARES 
REJEITADAS, POR FALTA DE AMPARO 
LEGAL. 

ARGUMENTOS RELATIVOS AO 
MÉRITO QUE NÃO PROSPERAM, DIANTE 
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DO TEOR DA DESCRIÇÃO FEITA NA 
EXORDIAL, E DO CONJUNTO 
PROBATÓRIO PRODUZIDO, A AUTORIZAR 
A MANTENÇA DO ÉDITO ATACADO, DA 
FORMA COMO FOI PROLATADO. 

Questões preliminares rejeitadas e 
recursos desprovidos. 

1 — Tratam-se de recursos em sentido estrito interpostos, 
por M. G. T. (vulgo "Igor"), R. B. M. (vulgo "Boi") e L. M. O. P. 
contra a r. sentença de pronúncia prolatada pelo MM. Juiz da 3ª Vara 
Criminal da Comarca de Sorocaba, pela qual foram pronunciados nos 
termos dos artigos 121, § 2º, I, 111 e IV e 14, II, mais o artigo 29, 
caput, todos do Código Penal, a fim de serem submetidos a 
julgamento pelo Tribunal do Júri dessa Comarca. 

 Os recorrentes estão sendo processados porque, em tese, 
em 07/08/1998, a 00h30m, no interior da república de estudantes sita 
na rua Conde D'Eu n° 195, no Jardim Faculdade, naquela Comarca, 
agindo com dolo eventual, por motivo torpe, mediante emprego de 
fogo e recurso que dificultou a defesa da vítima, iniciaram a execução 
de crime de homicídio contra R. F. C. P., só não o consumando por 
circunstâncias alheias às suas vontades. 

Recorre inicialmente a Defensoria do recorrente Rodrigo, 
argumentando que não existem provas nos autos demonstrativas de 
que esse acusado teria agido com animus necandi, na forma do dolo 
eventual, mas, ao contrário, o conjunto probatório denota que jamais 
teve ele a intenção de molestar o ofendido, vez que não previu o 
resultado morte como possível, não anuiu com a sua ocorrência, não 
fez prévia combinação com os demais recorrentes e jamais achou que 
o recorrente Leandro acenderia um isqueiro quando se tentava 
despertar a vítima do sono em que estava, decorrente de profunda 
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embriaguez. Menciona ainda que tratou de socorrê-la e com ela 
permaneceu no hospital enquanto essa recebia atendimento médico. 
Ressalta que não houve perigo de vida e que os laudos periciais são 
genéricos, não a descrevendo de forma convincente, além do que não 
houve advertência de terceiros para que o recorrente cessasse sua 
ação, sendo imprevisível a todos os presentes que alguém 
aproximasse fogo do corpo de Rodrigo. Argumenta que a 
desclassificação da imputação feita para a forma do delito capitulado 
no artigo 129, caput, do Código Penal, se faz de rigor, vez que, ao 
socorrer o ofendido, deu conta de não ter agido com dolo eventual na 
prática de homicídio. Alternativamente pleiteia o afastamento das 
qualificadoras, vez que o motivo torpe não pode vigorar em ambiente 
estudantil de confraternização, a afastar o aludido intuito jocoso e de 
deboche com relação à vítima, vez que tudo não passou de mera 
brincadeira que culminou com o triste episódio; quanto ao emprego 
de fogo, jamais contou com a possibilidade que pudesse ser 
aproximado do corpo dela, tanto que mostrou-se solidário com o 
mesmo após o ocorrido; no tocante ao recurso que dificultou a defesa 
da vítima, argumenta que o desfalecimento dessa por embriaguez, a 
impossibilitá-la de reagir, não caracteriza tal qualificadora, vez que é 
atinente a condição do sujeito passivo, e não do modo porque o 
agente atuou (fls. 2090/2106). 

Recorre, também, a Defensoria do recorrente Leandro, 
preliminarmente argumentando quanto à nulidade da r. sentença, vez 
que o MM. Juiz nela não abordou tese defensiva atinente à 
incompatibilidade do dolo eventual com a tentativa, com afronta aos 
artigos 381, do Estatuto Adjetivo e 93, IX, da Constituição Federal. 
Como segunda preliminar sustenta que o julgador singular não 
fundamentou de forma válida "a manutenção das qualificadoras cujo 
afastamento foi objeto de requerimento na fase do artigo 406 da lei 
adjetiva penal" (fl. 2116), sendo a sentença lacônica e desprovida de 
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motivação com relação às mesmas, daí porque também pleiteia o 
reconhecimento de sua nulidade. No mérito ressalta que a decisão de 
pronúncia demonstra descompasso com as provas amealhadas na 
instrução, que não o incriminam da forma nela fixada, e que dão 
conta de que goza ele de bom conceito, e que tudo não passou de um 
acidente. Frisa que as testemunhas Eduardo, Adriana e João deram 
testemunhos contraditórios quanto à participação do recorrente 
Leandro no episódio, e todas confirmaram a existência de trote 
psicológico, e da espontaneidade da inscrição na gincana e da ingestão 
de bebidas alcoólicas, tendo esses três depoentes participado das 
brincadeiras que ocorriam na república, e depois se orientado com 
advogado para prevenir responsabilidade. Alega que, conforme a 
testemunha João, a vítima estava em pé quando recebeu o álcool 
despejado em seu corpo, e que Leandro, que não presenciou o início 
do desenrolar dos fatos, acendeu o isqueiro apenas para participar da 
brincadeira, não havendo prova de que tenha ocorrido prévia 
advertência ao mesmo antes do surgimento das chamas, além do que 
ninguém tinha certeza de que o frasco deslacrado contivesse álcool, o 
que afasta a alegação de que assumiu ele o risco de matá-la. Pretende, 
a desclassificação da imputação feita para a forma de lesão corporal 
culposa, vez que para existência do dolo é exigida a conjugação da 
vontade e da consciência, que não se deu na espécie, conforme a 
narrativa da testemunha de acusação Eduardo, demonstrada pela 
presteza com que esse recorrente ajudou a vítima, a dar conta de que 
sequer assumiu o risco de produzir o resultado totalmente 
imprevisível, inclusive porque estava convencido de que aproximava a 
chama do isqueiro de vestes molhadas com água. Também menciona 
que a prova oral confirma que tal resultado não era nem mesmo 
possível, só podendo ele ser punido, portanto, a título de culpa, e não 
de dolo eventual. Relata que a vítima se recuperou satisfatoriamente e 
hoje leva vida normal, sendo que o médico que a operou por cerca de 
três vezes atestou a não ocorrência de risco de vida. Entende, em 
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segunda argumentação, ser possível a exclusão das qualificadoras, vez 
que, quanto ao motivo torpe, caracterizado como motivo abjeto, 
moralmente reprovável, não condiz com o cenário de brincadeira 
estudantil em que os fatos se deram, e porque Leandro não zombou 
da vítima; quanto ao emprego de meio cruel, consistente em uso de 
fogo, assevera que também não pode prevalecer, já que esse acusado 
acreditou que o líquido lançado no ofendido era água; no tocante ao 
recurso que impossibilitou a defesa da vítima, afirma que essa não 
estava desfalecida, mas fortemente embriagada e em pé, conforme a 
testemunha João, não tendo, ademais, Leandro agido de forma 
assemelhada à traição, emboscada ou dissimulação (fls. 2109/2151). 

A Defensoria do recorrente Marcelo também recorre, 
afirmando que a simples cooperação material não basta para integrar a 
co-participação criminosa, motivo pelo qual não se deu o concurso 
desse na prática do crime descrito na exordial, além do que estava ele 
embriagado quando dos fatos, acrescentando-se que a vítima não 
sofreu lesões corporais no ventre, pernas e genitália (locais indicados 
como aqueles em que o recorrente nela lançou álcool), contrariamente 
ao alegado pelas testemunhas Eduardo, Adriano e Márcia, não 
estando, pois, cristalizada a materialidade nos exames de corpo de 
delito de fls. 63/69, 237, 510 e 1.221/1.229. Frisa que, embora 
referido na sentença, o artigo 29, caput, do Código Penal não foi 
mencionado na denúncia. Acrescenta que esse acusado não colaborou 
para a ocorrência do crime, vez que R. M. foi quem despejou álcool 
no ofendido, da cintura para cima, não havendo relação de 
causalidade entre os atos praticados por ambos, o que afasta o 
concurso de agentes em questão. Enfatiza que nos termos do artigo 
13, do Código Penal, é indispensável que o comportamento do agente 
seja eficaz para o resultado, o que não se deu no caso, por ausência de 
lesões nas partes do corpo da vítima supra referidas, e por não 
comprovação do vínculo psicológico entre os recorrentes. Também 
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requer o afastamento das qualificadoras já citadas, que entende não 
terem aplicação nesta ação penal, sendo que, quanto ao uso de meio 
cruel consistente em fogo, se reporta à argumentação acima já 
referida, sobre à vitima não ter sido lesionada da cintura para baixo, 
nas partes que receberam o líquido lançado por esse acusado. Conclui 
pleiteando a impronúncia do mesmo (fls. 2153/2162). 

O doutor Promotor de Justiça ofereceu contraminuta aos 
recursos, requerendo a mantença da r. decisão monocrática, 
ressaltando que a materialidade foi seguramente provada pelas 
perícias lançadas no feito, inclusive pela emprestada, enquanto que a 
co-autoria dos três imputados emerge sobejamente demonstrada no 
robusto conjunto probatório oral, demonstrativo de que agiram eles 
da forma acertadamente apontada no édito hostilizado  (fls. 
2164/2186). 

A r. decisão atacada foi mantida a fl. 2187. 

E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra da 
doutora Marina Pedranzini, foi no sentido de afastar-se  a preliminar 
argüida no recurso oferecido em prol do recorrente Leandro, vez que 
ao admitir a tese do dolo eventual o MM. Juiz repeliu a pretensão 
referente ao tema, esposada pelo patrono, e porque a inclusão das 
qualificadoras foi suficientemente fundamentada, dentro das 
limitações que devem ser observadas por uma sentença de pronúncia. 
No mérito, corroborou a manifestação ministerial de Primeiro Grau, 
no sentido de manter-se o édito monocrático, negando-se provimento 
aos recursos defensivos (fls. 2191/2194). 

Este em síntese, é o relatório. 

2 - Ab initio, rejeitam-se as questões preliminares suscitadas, 
por falta de amparo legal. 
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Da leitura dos dois primeiros parágrafos da lauda de fl. 
2.057, da r. sentença, constata-se que o digno Magistrado analisa com 
precisão a relação entre o dolo indireto (eventual ou alternativo) e o 
resultado propriamente dito, daí porque não há que se falar em não 
abordagem à tese defensiva de que o dolo eventual é incompatível 
com a tentativa. 

Sobre o tema, inclusive, a demonstrar que não vinga tal tese 
defensiva, preleciona Nelson Hungria: - "Do mesmo modo que é 
conciliável com o dolo de ímpeto, a tentativa de homicídio 
também o é com o dolo eventual. Este ponto de vista é 
inquestionável em face do novo Código, que equiparou o dolo 
eventual ao dolo direto. Se o agente aquiesce no advento do 
resultado 'morte', previsto como possível, é claro que este entra 
na órbita de sua volição (...): logo, se, por circunstâncias 
fortuitas, tal resultado não ocorre, é inegável que o agente deve 
responder por homicídio tentado. É verdade que, na prática, é 
dificílimo identificar a tentativa no caso de dolo eventual, 
notadamente quando resulta incruenta ou totalmente 
improfícua. Mas, repita-se: a dificuldade de prova não pode 
influir na conceituação da tentativa" (in Comentários ao Código 
Penal, 4ª edição, Companhia Editora Forense, vol. V, p. 75, Rio de 
Janeiro, 1958). 

Ademais, ainda que não tivesse o Magistrado abordado o 
tema, o que não se dá no caso, não está ele obrigado a repelir todas as 
teses que lhe são apresentadas. Nesse sentido: - "O Juiz, em suma, 
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, 
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a 
decisão (Lopes da Costa, in RF, 126/127), pois não há nem pode 
haver modelo para a fundamentação da sentença". 

"Basta que diga o suficiente para eliminar da decisão 
as marcas e aparências do arbítrio, desvelando ao mesmo 
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tempo, ponto de referência para o recurso que as partes queiram 
manifestar (Orozimbo Nonato, in RF, 133/417)". 

Quanto à segunda preliminar suscitada no aludido recurso, 
essa também não prospera, uma vez que da leitura da argumentação 
referente a cada qual das qualificadoras imputadas, a fl. 2058, têm-se 
que o Magistrado, dentro da pouca amplitude que a decisão de 
pronúncia lhe concede, abordou cada qual delas, dando conta dos 
motivos pelos quais entendeu de prevalecerem no édito que prolatou. 
Estender o questionamento feito de forma preliminar, quanto à 
pertinência ou não dessas majorantes, implica em abordagem atinente 
a mérito, que refoge à limitação da própria preliminar. 

E, sobre a natureza da sentença de pronúncia, a justificar a 
não aplicação de maior aprofundamento na análise das agravantes, 
ensina José Frederico Marques, que "é sentença processual de 
conteúdo declaratório, em que o juiz proclama admissível a 
acusação, para que esta seja decidida no plenário do Júri. Essa 
decisão exige a comprovação do crime com corpus delicti, bem 
como a existência de prova indiciaria sobre a autoria" (in 
Elementos de Direito Processual Penal, ed. Forense, 2ª edição, vol. 3, 
p. 176). 

E não é outra a definição de pronúncia de Hélio Tornaghi: - 
"O juiz deve ter o cuidado de não transformar a pronúncia num 
prejulgamento. Cumpre-lhe apenas:  

- especificar as circunstâncias qualitativas do crime se 
houver alguma (...); 

- declarar o dispositivo da lei penal em que julga 
incurso o réu (...). Tal como acontece nas sentenças (art. 383), 
também aqui o juiz não fica adstrito à classificação dada ao 
crime na denúncia (...). Pode dar ao fato descrito na peça 
acusatória classificação diversa da que ali lhe é atribuída, ainda 
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que o réu fique sujeito a pena mais grave" ( in Curso de Processo 
Penal, 9a edição, Saraiva, vol. 2, p. 209, 1995, São Paulo). 

Portanto, rejeitam-se as preliminares argüidas.  

E, no mérito, não obstante o zelo demonstrado pelos 
patronos, o r. édito hostilizado não está a merecer nenhum reparo, 
devendo prevalecer por seus sólidos fundamentos.  

Interrogado na polícia, na presença de patrono constituído, 
após discorrer quanto à gincana promovida por estudantes de 
Medicina, que consistia em disputa quanto a quem mais suportasse a 
ingestão de álcool sem cair ou vomitar, durante percurso pré-
determinado entre várias repúblicas, o imputado Marcelo asseverou 
que a vítima, de apelido "Ovo", bastante alcoolizada, adentrou na 
república denominada "Máfia", na qual se encontrava em companhia 
de terceiros, quando o recorrente Rodrigo ("Boi") lançou-lhe álcool, 
para, em seguida, Leandro lançar fogo de um isqueiro nos pés desse 
ofendido, fazendo com que chamas se propagassem por seu corpo. 
Ainda acrescentou que, pessoalmente, não participou do socorro que 
outros prestaram àquele, apenas o acusado Rodrigo assim tendo 
agido, só tendo depois comparecido ao nosocômio para se certificar 
de que havia sido medicado, quando então se retirou de vez. Negou 
ter lançado álcool na vítima, dizendo que apenas Rodrigo foi quem 
assim agiu, muito embora o estudante Eduardo desde logo o tenha 
acusado de co-autoria neste gesto. Concluiu asseverando que 
anteriormente efetivou transação penal, na condição de autor de gesto 
obsceno.  

Em Juízo, como réu, em longa narrativa, disse desde logo 
estar embriagado, porém sem invocar quaisquer das condições 
descritas no artigo 28, II, § 1º, do Código Penal. Voltou a atribuir o 
lançamento do líquido inflamável na vítima ao recorrente Rodrigo e, 
diversamente do antes asseverado na polícia, afirmou que "viu o 
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acusado Leandro agachado no chão pegando um isqueiro" (fl. 936), 
nada dizendo quanto a cena que antes informou ter visto, dele 
ateando fogo no corpo do estudante queimado. Negou ter 
pessoalmente lançado cinzas na vítima e confirmou que o recorrente 
Rodrigo e as testemunhas Adriano e Eduardo foram os que prestaram 
socorro ao lesionado. Ressaltou que chegou a se atracar com a 
testemunha Eduardo Assis, após discussão decorrente da acusação 
que lhe fez de co-autoria na prática delitiva. Ressaltou que já foi antes 
processado. 

O recorrente Rodrigo, na polícia, também acompanhado por 
Defensor de sua preferência, disse que na república pegou o frasco de 
álcool e o cheirou, para, em seguida, alguém esbarrar em seu braço, 
derramando o líquido nesse membro e no chão. Disse que recolocou 
a seguir o frasco na mesa e, logo após, "viu um clarão e sentiu um 
forte calor" (fl. 25 verso), quando notou "Ovo" já com o corpo em 
chamas. Tratou então de auxiliar a debelar o fogo e o conduziu, com 
outros, ao hospital, sem que tivesse agido de forma intencional. 
Avistou o recorrente Leandro na cozinha, na oportunidade, e disse 
que não notou o outro recorrente, Marcelo ("Igor") no mesmo 
recinto, e que não sabe quem ateou fogo no estudante. Relatou que ao 
cheirar o frasco de pronto constatou qual era seu verdadeiro 
conteúdo, e que decorreram três minutos entre o esbarrão e o clarão. 
Taxativamente disse que não notou a presença da vítima até avistar 
seu corpo em chamas. Concluiu informando que já foi antes 
envolvido em processo ou sindicância administrativa da Faculdade, 
relativo a apuração de prática de trotes violentos.  

Em Pretório, também acompanhado por Defensor 
constituído, forneceu versão distinta, quanto a ter desde bem antes 
notado a vítima caída ao lado da garrafa de álcool, quando a ajudou a 
se levantar, e depois se dirigiu à cozinha, para, ao virar-se, já a notar 
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tomada pelas chamas, quando com outros estudantes acorreu em seu 
socorro. 

O terceiro processado, Leandro, extrajudicialmente também 
foi interrogado na presença de seu advogado, bem como de dois 
representantes do Parquet. Explicou de início que lá se encontrava 
como pessoa estranha ao corpo discente, vez que já era médico 
formado há dois anos e meio. Asseverou que ingeriu "algumas 
cervejas" (fl. 41 verso), e que, ao adentrar na república, encontrou a 
vítima embriagada e deitada em meio a seu próprio vômito, ao lado 
da testemunha Cristina, que se encontrava nas mesmas condições. 
Após constatar o estado de torpor do ofendido foi para a cozinha, 
recinto onde viu "Igor" despejar o conteúdo de uma garrafa de álcool, 
que depois foi pega por "Boi", quando, acreditando que tudo não 
passasse de antiga brincadeira "que os veteranos faziam com os 
calouros" (fl. 41 verso), consistente em apresentar-lhes um pouco de 
álcool, numa tampa, para que sentissem seu odor, gesto esse seguido 
do lançamento de água sobre o novato, com simulação de colocação 
de fogo em sua vestes molhadas, "pegou o seu isqueiro e o acendeu 
perto do referido rapaz" (fl. 41 verso), o qual estava "em pé, no meio 
da roda, totalmente consciente" (fl. 42), referindo-se ao mesmo varão 
que "minutos antes havia visto semi-inconsciente no quarto" (fl. 42). 
Também discorreu sobre a ulterior discussão entre o recorrente 
Marcelo e a testemunha Eduardo ("Frank"), que acusava o primeiro 
de co-autoria neste atentado. Também mencionou que, embora do 
ocorrido, permaneceu naquela república até o amanhecer (fl. 42), para 
depois retornar para sua casa, em Tatuí. Explicou que "passou o 
isqueiro próximo à vítima, na perna em direção à cintura (...) não 
sabendo (...) se a vítima teria percebido a ação" (fl. 43). 

Em Pretório voltou a dizer que prestou auxílio ao ofendido 
assim que adentrou na república e a encontrou prostrada na cama, 
com a cabeça jogada para trás, em meio a seu próprio vômito, quando 
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inclusive limpou seu rosto, que portanto bem observou, para, pouco 
depois, na cozinha, avistar Marcelo com a garrafa de álcool nas mãos, 
que lançou naquele, a qual depois foi pega pelo recorrente Rodrigo. 
Por acreditar que continha água, "No mesmo instante, tirei o isqueiro 
(...) e acendi (...) numa distância de cinco, dez centímetros da cintura 
lateral" (fl. 955), fazendo com que fosse o ofendido envolvido em 
chamas. Disse que "eu sabia o que eu tinha feito e estava com medo" 
(fl. 955), e repetiu que Marcelo foi quem jogou álcool na vítima. 
Dirigiu-se, então, a outra república, onde permaneceu até o dia 
seguinte, quando retornou para Tatuí. Asseverou que no momento 
subseqüente a ter encontrado a vítima prostrada na cama, dada sua 
embriaguez, voltou a revê-la em pé, na cozinha, momento em que 
esse recebeu o líquido e a chama de seu isqueiro.  

E, a par do teor dessas versões exculpatórias, no mais o 
extenso conjunto probatório oral enseja que os acusados sejam 
submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular, na forma delimitada 
no édito de Primeiro Grau. 

Indiferente ao deslinde do caso que não tenha o doutor 
Promotor de Justiça capitulado a co-autoria, nos termos do artigo 29, 
caput, do Código Penal, posto que a mesma foi bem descrita nessa 
peça vestibular. 

E as oitivas a seguir analisadas dão conta de tal, não tendo 
ocorrido qualquer surpresa às Defesa. 

Eduardo Assis, as fls. 11/12, ainda no crepitar dos fatos, no 
inquérito, disse que a vítima estava na república para se recuperar de 
seu profundo estado alcoólico, tendo pouco antes inclusive se sentido 
mal, quando se recolheu a um dos quartos, estando os três acusados 
juntos, na cozinha. Afirmou que quando Adriano, outro estudante, a 
retirou do quarto, no corredor os três recorrentes a arrebataram das 
mãos dele e passaram a retirar suas vestes, quando esse depoente os 
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advertiu, sem que tenha recebido a menor atenção. Frisou que em 
dado momento notou Rodrigo encharcar a vítima com álcool, quando 
novamente advertiu esse trio, ocorrendo o mesmo por parte da 
testemunha João, tendo então Marcelo repetido o gesto de Rodrigo, 
derramando o líquido na genitália, pernas e ventre da vítima, que só 
então tentou se levantar, recebendo mais álcool nas costas, lançado 
pro Rodrigo, enquanto Marcelo batia as cinzas de seu cigarro aceso 
no corpo dela. Ato contínuo "Leandro pegou um isqueiro, 
acendendo-o e colocando fogo no corpo da vítima" (fl. 11 verso), que 
imediatamente foi envolvida pelas chamas, quando foi socorrida por 
testemunhas presentes e, dos recorrentes, apenas por Rodrigo, 
recebendo queimaduras no tórax, costas e abdômen. Afirma que, ao 
se encontrar posteriormente com os três imputados, já estando ela no 
hospital, na ala de queimados, Marcelo investiu contra sua pessoa, 
pretendendo que mudasse de idéia, chegando a agredi-lo. 

Em Juízo, as fls. 115/143, forneceu narrativa idêntica, 
reafirmando que a embriaguez da vítima era tamanha que não tinha 
condições de ficar em pé, e que, estando ela já fora do quarto, no 
corredor, os três recorrentes tentaram tirar suas vestes, quando 
Rodrigo e Marcelo lançaram álcool sobre seu corpo, momento em 
que, em vão, ela tentou fugir, "sair de alguma forma dali" (fl. 1019), 
todavia, como mal conseguia se levantar, Leandro teve a idéia de 
acender o isqueiro junto às suas costas, pelo lado esquerdo. Disse que 
apenas o recorrente Rodrigo auxiliou os demais presentes a debelar o 
fogo e levar a vítima ao hospital, e que o recorrente Leandro, de onde 
estava, tinha condições de ver o local de onde os demais pegaram a 
garrafa de álcool. Também asseverou que depois que Marcelo jogou 
na vítima a maior parte do conteúdo dessa, Rodrigo "ainda deu uma 
chacoalhada na garrafa para sair um pouco de álcool" (fl. 1022), 
estando a vítima deitada, tudo em meio a advertências que receberam, 
sem qualquer resultado prático, estando Marcelo a fumar e a bater 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

cinzas do seu cigarro no corpo do ofendido, segundos antes de 
Leandro nesse lançar fogo. Afirmou que os acusados Rodrigo e 
Leandro não aparentavam embriaguez, e que o álcool lançado 
também na genitália da vítima não a atingiu por um golpe de sorte, 
contrariamente ao que se deu com seu ventre, vez que essa se mexeu 
quando recebeu esse jorro. Relatou que, depois dos fatos, dada a 
agressividade do recorrente Marcelo para consigo, sentiu-se ameaçado 
por esse imputado, como antes declarou na polícia. Explicou que a 
vítima foi atingida por jorros de álcool em vários momentos, 
primeiramente estando deitada, e depois tentando, em vão, se 
levantar. 

Adriano R. Benedito em Juízo disse que encontrou a vítima 
inerte, em sua cama, em meio a vômito, quando a retirou do quarto e 
a deixou no corredor, estando bastante embriagada e sem condições 
de permanecer em pé. Acrescentou que logo após avistou o 
recorrente Marcelo lançando álcool aleatoriamente no corpo da 
vítima inerte, e em seguida, Rodrigo fazer o mesmo, atingindo-a nas 
costas, momento em que essa tentou se levantar e Leandro "colocou 
fogo nas costas dele" (1048). Frisou que de onde estava tinha ciência 
que "aquilo lá era álcool" (fl. 1049). Foi quem primeiro socorreu o 
ofendido quando esse foi tomado pelas chamas. Relatou que, dos 
acusados, apenas Rodrigo preocupou-se em acompanhar a condução 
da vítima ao hospital. Acredita que apenas Marcelo estava "um pouco 
alto" (fl. 1051), nada notando de anormal no estado dos demais 
recorrentes. Também afirmou que Leandro visou com o isqueiro as 
costas do estudante ébrio. 

João B. N. Santiago Malta, outra testemunha de acusação, 
disse que presenciou a cena em que os acusados Marcelo e Rodrigo 
abaixaram a calça da vítima, e o segundo despejou álcool sobre a 
mesma, quando o advertiu do perigo ocasionado, todavia o recorrente 
Rodrigo passou a garrafa para o primeiro acusado, que lançou mais 
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líquido no ofendido, que, "totalmente inconsciente" (fl. 1069), tentou 
se levantar, momento em que "Leandro acendeu um isqueiro nas 
costas dele" (fl. 1069), depois de ter presenciado a ação dos demais 
recorrentes. Destacou o fato de que "o Leandro foi embora, não 
tentou socorrer nem nada. O Marcelo também saiu" (fl. 1070), 
enquanto a testemunha Lara, em desespero, saiu gritando do local. 
Arrematou com a notícia de que o recorrente Rodrigo "Me ligou em 
três oportunidades, para que eu não contasse nada, para que eu falasse 
que não lembrava de nada" (fl. 1073). E o fato desse depoente ter 
esclarecido, a fl. 1073, in fine, que foi aconselhado por um advogado a 
não modificar sua versão dos fatos (como era desejo desse outro 
recorrente) não desnatura o valor de sua oitiva, uma vez que trata-se 
de testemunha nesta ação penal que apenas recebeu orientação no 
sentido de preservar a legalidade da sua forma de proceder. Aliás, 
indagado, por Defensoria, a fl. 1080, confirmou na íntegra sua 
narrativa policial de fls. 13/14, que é idêntica à judicial. 

Lara C. Gablas, que mais se preocupava com sua amiga 
Cristina, que estava embriagada, e que ocupava o mesmo quarto que 
depois foi usado pela vítima, disse que avistou essa última com os 
braços pegando fogo e gritando (fl. 1091). Narrou que os trotes feitos 
por veteranos atingiam apenas calouros do 1º. ano, e mesmo assim 
somente até o dia 13 de maio, sendo certo que os fatos se deram em 
agosto, e que o ofendido se tratava de um segundanista. 

Audrey Nunes Fernandes outra estudante que estava na casa, 
também embriagada, mencionou que via a vítima lá chegar e ir direto 
para a cama onde se encontrava sentada, estando "Ovo" a queimar, 
quando essa testemunha caiu numa crise de choro. No dia seguinte 
ouviu "na Faculdade inteira" (fl. 1425) de que "Boi" e "Igor" lançaram 
álcool na vítima, e o Leandro, sem ter conhecimento de que seria 
álcool, teria acendido um isqueiro" (fl. 1428). Todavia, pretendendo 
saber a verdade, procurou "Frank" (Eduardo Assis). Sobre o trote 
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psicológico relativo ao uso de uma pequena tampa contendo álcool e 
uma garrafa com água, mencionado pelo recorrente Leandro, não 
somente disse que não é feito com as mulheres, como acrescentou 
que "ninguém faz nenhum tipo de brincadeira, nada. (...) é só exposta 
a palavras, nada mais que isso" (fl. 1430). 

Sérgio G. Giffoni, estudante, ouvido inicialmente na 
Delegacia, as fls. 38/40, soube dos alunos Eduardo Assis e "Negão" 
que "pegaram o 'Ovo' e passaram a bagunçar com ele, tirando suas 
roupas, momento em que 'Igor' pegou um frasco de álcool (...) jogou 
álcool em 'Ovo' e também o 'Boi', mais precisamente nas costas (...) 
em seguida Leandro teria ateado fogo no corpo de 'Ovo' (fl. 39). Que 
foi o próprio depoente quem havia adquirido o frasco e o deixado 
lacrado, na cozinha. Narrou quanto a Leandro "ser pessoa violenta, 
com comportamento desequilibrado, totalmente louco, inclusive, 
segundo comentários, sempre estava brigando com sua namorada, 
chegando mesmo a agredi-la, cujas brigas eram famosas entre os 
acadêmicos pela violência com que se desenvolviam" (fl. 39). Em 
Juízo, as fls. 1102/1124, confirmou que adquiriu o frasco de álcool, e 
que estranhou a brincadeira feita com "Ovo" vez que não era mais 
calouro. Confirmou sua versão policial de que Rodrigo lançou álcool 
nas costas da vítima, e que é amigo desse acusado, além de conhecido 
de Marcelo. Disse que o trote referido por Leandro já não era 
aplicado no mês de agosto. De Adriano e de Eduardo Assis tomou 
ciência que Leandro usou o isqueiro contra a vítima, que não tinha 
aparência de calouro. Também asseverou que "Normalmente a pessoa 
sabe quem é calouro" (1113). 

Mário C. Peccini, pai da vítima, discorreu sobre a gravidade 
das lesões experimentadas por seu filho, afirmando que 11% delas 
eram de 3º grau, e narrou quanto ao estado lastimável em que o 
encontrou ao chegar ao hospital, em conformidade com as fotografias 
de fls. 65/69. Soube que quando o ofendido estava inerte, no chão, 
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Rodrigo e Marcelo jogaram no mesmo álcool, não sem antes abrir a 
garrafa até então lacrada, vez que adquirida no dia anterior, e, na 
seqüência, Leandro ateou-lhe fogo. Informou que foram necessárias 
três intervenções cirúrgicas, com necessidade de enxerto, e tratamento 
extremamente doloroso, com reflexos na sua estabilidade emocional, 
que atingiram esse próprio declarante. Mencionou que ao procurar o 
recorrente Rodrigo, esse se ajoelhou em sua frente, clamando por 
inocência, apresentando-se para o declarante e para sua cônjuge "com 
a calça aberta na frente, aparecendo a cueca, o peito totalmente 
aberto" (fl. 1134). Informando-se sobre as condutas dos recorrentes 
Rodrigo e Marcelo, soube que "Eram os líderes negativos" (fl. 1135), 
e que as testemunhas Eduardo e Adriano "pediram proteção, de 
medo que tinham deles" (fl. 1135). Ao entregar as vestes da vítima na 
Delegacia constatou que "tinha odor de álcool na calça e na cueca (...). 
A cueca estava totalmente encharcada (fl. 1136). Também disse que a 
testemunha Eduardo teria alertado os recorrentes quanto aos perigos 
que a brincadeira representava, e que depois o recorrente Marcelo 
"estava orientando os demais para dizer que tudo aquilo não passava 
de uma brincadeira, que não tinha participado daquilo" (fl. 1137). 
Culminou por informar que Eduardo, Adriano e João forneceram 
versões idênticas dos fatos, inclusive quanto a pouco antes Marcelo 
ter batido um cigarro aceso no corpo da vítima. 

Márcia de Fátima Favoretto, declarante descompromissada, 
posto que mãe da vítima, narrou sobre o penoso tratamento ao qual 
depois ela teve que se submeter, e de um grupo de estudantes ouviu 
que os co-autores do ocorrido seriam os processados e um quarto de 
apelido "Xamu". Mencionou que o recorrente Rodrigo, no hospital, 
falava ao ouvido da vítima inerte, dizendo tratar-se de acidente. Das 
testemunhas Eduardo e Rodrigo escutou que, quando a vítima foi 
retirada do quarto em que se encontrava deitada por questão de 
embriaguez, foi interceptado pelos acusados, quando Rodrigo e 
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Marcelo nela lançaram álcool da garrafa que o primeiro declarou, mais 
de uma vez, depois do que o segundo jogou-lhe cinzas de cigarro e 
Leandro lhe ateou fogo de vez. 

João Guilherme G. Martins, médico que elaborou o exame 
de corpo de delito do ofendido, discorreu sobre os graves riscos de 
morte que o mesmo sofreu, afirmando que se deram em decorrência 
de queimaduras de 3º e 2º grau, que o atingiram em 25% da área 
corporal, com possibilidade de infecção e parada cardíaca. 

Rodrigo F. C. Peccini, vítima, informou que dormiu antes 
dos fatos, já que se sentiu mal em razão da ingestão de bebidas 
alcoólicas, e que acordou em chamas, sendo socorrido pela 
testemunha Eduardo. Não se lembra como foi atacado, a denotar o 
estado de inconsciência em que se encontrava (fl. 999) e disse que se 
submeteu a três cirurgias, e depois foi procurado no hospital pelo pai 
do recorrente Rodrigo, que afirmou que apoiaria esse ofendido em 
qualquer atitude que tomasse. Também ressaltou que esse acusado 
agia "sempre querendo por na minha cabeça que era um acidente" (fl. 
1002). Mencionou que as queimaduras acarretaram "a fase mais 
dolorosa da minha vida" (fl. 1003), "e que não estava em pé quando 
do atentado" (fl. 1006). Referiu-se ao fato de que o trote acadêmico 
era convencional e nada violento, e que se submeteu a ele no 1º ano, 
sendo que, no segundo ano, quando dos fatos, já era aplicado em 
calouros, que não era o seu caso. 

Sobre o dolo eventual, refere-se Nelson Hungria, que: - "O 
sentido da ação (ou omissão) é, na grande maioria dos casos, 
inequívoco. Quando o evento 'morte' está em íntima conexão 
com os meios empregados, de modo que ao espírito do agente 
não podia deixar de apresentar-se como resultado necessário, 
ou ordinário, da ação criminosa, seria inútil, como diz 
Impallomeni, alegar-se que não houve o animus occidendi : o 
fato atestará sempre, inflexivelmente, que o acusado, a não ser 
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que se trate de um louco, agiu sabendo que o evento letal seria a 
conseqüência da sua ação e, portanto, quis matar" (in ob. cit, p. 
49/50). 

A testemunha de defesa Celso de Souza Araújo, Delegado de 
Polícia, explicou que assumiu seu cargo na repartição policial dias 
após o ocorrido, e que o recorrente Leandro alegou ter acendido o 
isqueiro perto da vítima, sem atentar para o fato dessa estar molhada 
por álcool (fls. 1271). 

Mário Ferretti Filho, que conhece há sete anos o processado 
Marcelo, com quem compartilhou a mesma república, disse que só 
tomou ciência dos fatos quando da chegada da vítima ao hospital, e 
que soube de Adriano que Marcelo e Rodrigo teriam jogado, em 
seqüência, álcool do mesmo frasco na vítima, "e o Leandro acendeu" 
(fl. 1278). No mais discorreu quanto ao trote com a tampinha de 
álcool, já referido. 

Luiz Fernando S. F. Rossi soube dos fatos no dia posterior, 
quando, por ouvir dizer, tomou ciência de um acidente no qual foram 
envolvidos os três recorrentes, e que a testemunha de acusação João 
lhe disse ter tido "visões na mente (...), viagens" (fl. 1285), nas quais 
avistava Marcelo lançando álcool na vítima. Também relatou que, 
textualmente, "eu tinha bebido muito (...) eu tinha apagado" (fl. 1287). 

Marcos Salomão Miguel, outra testemunha de defesa, 
asseverou que o recorrente Marcelo estava embriagado, porém menos 
que seu parceiro de gincana, e que durante toda a prova esse depoente 
não entrou na república. Avistou a vítima após o ocorrido. Ouviu 
Eduardo afirmar, de forma ansiosa, dirigindo-se a Marcelo e Rodrigo, 
que "vocês jogaram álcool e o Leandro pôs fogo" (fl. 1293), enquanto 
Rodrigo insistia que tudo não passou de um acidente. Leandro, à sua 
vez, lhe disse, que lançou a chama na vítima sem imaginar que estava 
encharcada por álcool. Também esclareceu que a modalidade de trote 
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com uso da tampinha com álcool não era de conhecimento da 
maioria do corpo discente da Faculdade em questão. 

Cristina Barroso Leme, outra aluna, afirmou que participou 
da gincana como "Bebum" (fl. 1312), tendo ido dormir, em meio a 
essa, na república em questão, só vindo a acordar na manhã do dia 
seguinte, quando soube, genericamente, que "o 'Ovo' se queimou e 
está no hospital" (fl. 1314). Não se recordou do que possa ter 
ocorrido enquanto esteve na república.  

Guilherme B. Martins, que também competiu nessa 
maratona alcoólica, disse que avistou a vítima sendo conduzida ao 
nosocômio, socorrido por estudantes, inclusive pelo recorrente 
Rodrigo. Afirmou que não lhe explicaram como ocorreu o episódio 
(fl. 1323). Recordou-se do recorrente Marcelo na cozinha, em frente à 
geladeira. Também frisou que o trote só atinge calouros de 1º ano, e 
somente até o dia 13 de maio, quando então cessa de vez. 

Caio Rosendo Costa, estudante da Faculdade, iniciou seu 
relato dizendo que foi suspenso em razão de trote, daí porque foi 
reprovado por um ano, em meio ao curso, tendo chegado a ser 
expulso, sendo readmitido em razão de recurso. Disse que avistou a 
vítima embriagada no dia, e discorreu sobre o trote mencionado pelo 
recorrente Leandro, dizendo, todavia, que nunca o aplicou, e que 
quando era calouro passou por outra modalidade desprovida de 
violência. Notou quando a vítima saiu da república para o hospital, 
conduzida por quatro pessoas, entre elas o recorrente Rodrigo, e de 
resto mencionou que hoje ela leva vida normal. 

Álvaro L. Ceravolo, que conhece o recorrente Marcelo desde 
sua infância, soube dos fatos por telefone, através do mesmo. Narrou 
sobre seus antecedentes sociais, inclusive quanto ao fato de que foi 
esse acusado expulso da P.U.C., quando então tentou transferir-se 
para a Unoeste, em Presidente Prudente, da qual o depoente era 
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diretor, sendo que sua documentação, oriunda da PUC foi liberada 
depois de conversa que manteve com o Bispo dessa cidade. 

Gilka B. Nery não conhece os recorrentes, e disse que "Nada 
sabe sobre os fatos" (fl. 1404), tendo apenas participado de cirurgia 
feita na vítima em certa ocasião. Confirmou que esse paciente "correu 
risco de vida inerente à característica da própria patologia" (fl. 1404). 

Cleber Benevelli, também médico e testemunha de defesa, 
narrou sobre antecedentes do recorrente Leandro, e sobre trotes 
violentos que sofreu na sua vida universitária. Afirmou que todos os 
alunos eram considerados calouros até atingir o 6º ano de Faculdade, 
mas que "ninguém obrigava ninguém a nada" (fl. 1424). 

Marlene Martins Pinho, mãe do recorrente Leandro, narrou 
sobre os fatos que se deram após a chegada do mesmo na sua casa, no 
dia posterior, e que, do ponto de vista profissional, o processo 
resultou num "arrasamento total" (fl. 1442) para o mesmo. Frisou que 
jamais o avistou embriagado. 

Cindy Guarnieri Hofmann, arrolada em prol do recorrente 
Leandro, ex-paciente do mesmo, compareceu a Juízo para elogiá-lo 
como médico. Soube dos fatos da presente ação "pela imprensa falada 
e escrita" (fl. 1448). 

Ricardo de Toledo Corrêa, presidente da entidade 
organizadora da gincana alcoólica, nada presenciou (fl. 1450) e 
explicou que essa consistia numa maratona relativa a disputa de 
ingestão de bebidas alcoólicas. Avistou a vítima apenas quando já 
estava sendo conduzida ao hospital, e disse que também consumiu 
bebida alcoólica nesse dia. Informou quanto a já terem ocorrido, no 
passado, situações análogas, referentes a disparos de rojões múltiplos 
em pessoas que estavam no interior de uma sala fechada, assistindo 
televisão. Da testemunha Lara soube que o episódio em questão 
consistiu em "uma cena de trote psicológico" (fl. 1461). Não tem 
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conhecimento quanto a tudo ter se traduzido por acidente ou não, 
todavia, escutou que "teriam posto álcool, que teria sido uma coisa 
proposital" (fl. 1464). 

Sami R. Bartolomei compareceu em Pretório para dizer que 
o recorrente Marcelo participou da gincana e se encontrava 
embriagado na ocasião. Ouviu de Tatiana que "tacaram fogo no 
'Ovo'" (fl. 1481 verso), e que depois os nomes dos três recorrentes 
foram mencionados como envolvidos no fato. Ouviu de Leandro que 
foi quem pôs fogo na vítima, mas que não imaginava que estivesse 
embebido em álcool, e que Marcelo não teve participação na ação, 
todavia de Eduardo ("Frank") soube que Rodrigo e Marcelo lançaram 
álcool na vítima, e que Leandro acendeu suas vestes. 

Milton Cícero Baptista soube dos fatos apenas através dos 
jornais, tendo sido ouvido, também como testemunha de defesa. 

Paulo Cavalcante de Almeida referiu-se a ter, como médico, 
efetivado duas cirurgias no ofendido, dias após os fatos descritos na 
denúncia. Asseverou que "a queimadura da vítima era grave, porém, 
sem risco de vida" (fl. 1502).  

Guilherme Esher, médico cardiologista, amigo do recorrente 
Leandro, com quem estudou, afirmou que "tomei conhecimento dos 
fatos através da imprensa" (fl. 1511), não tendo presenciado o 
acontecimento. No mais deu longa descrição sobre a modalidade de 
trote já referida, aplicado em estudantes calouros (fls. 1511/1519). 

Ezilda R. Collaço, enfermeira, disse, a respeito do episódio 
que "Eu sei disso pela TV" (fl. 1766), acrescentando que não se 
recorda da vítima e nem quanto a estar de plantão no nosocômio no 
dia em que essa foi socorrida (fls. 1765/1768). 

Ariovaldo Sanches, na época funcionário do Centro de 
Tratamento de Queimados do citado hospital, e também testemunha 
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de defesa neste caso, afirmou que só tomou ciência dos fatos três dias 
depois, pois quando de tal se encontrava de folga, acrescentando que 
as médicas Valdice e Gilca não se encontravam trabalhando, naquela 
oportunidade. 

Alexandre C. de Sá afirmou que "Só lembro que o Rodrigo 
apagou o fogo e acho que ele e o Eduardo levaram ele para o hospital 
(fl. 1813), não tendo escutado qualquer comentário quanto ao 
ocorrido, na mesma data. Arrematou dizendo que permaneceu 
"Menos de cinco minutos" (fl. 1816) na república, na ocasião. 

Mário Kabbabe, outro médico, ouvido também como 
testemunha de defesa através de carta precatória, iniciou dizendo que 
"Não presenciou os fatos narrados na denúncia" (fl. 1924), tendo 
ouvido dizer, depois, que a vítima foi socorrida por cerca de sete 
pessoas, entre as quais o recorrente Rodrigo e testemunhas de 
acusação. Mencionou que nos dois anos subseqüentes ao episódio, no 
âmbito universitário, mesmo entre integrantes do corpo docente, 
passou-se a "recriminar a conduta de imprensa, que tentava dizer que 
isso foi um trote, o que não correspondia a verdade, pois o fato 
aconteceu no final do ano" (fl. 1924), acrescentando que alunos foram 
punidos na esfera administrativa, em razão de tal, entre os quais o 
acusado Rodrigo. No mais disse que a própria vítima era dada a trotes 
pouco receptivos entre os calouros, e, sem indicar a fonte da 
informação, afirmou que "soube por comentários" (fl. 1925) que 
moradores na república da testemunha "Frank" teriam se orientado 
com causídico depois, a fim de fornecerem uma única versão do 
ocorrido. Afirmou que "a vítima exalava odor etílico e estava muito 
assustada" (fl. 1926), e que, como outros, os recorrentes participavam 
de trotes dados em outros alunos. Quanto ao que classificou como 
"brincadeira com a garrafa de álcool", arrematou mencionando que 
em "circunstâncias que desconhece a vítima teria se queimado", 
concluindo com a afirmação de que "o acusado Rodrigo teria jogado 
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álcool involuntariamente, atingindo vários presentes", e que ouviu 
dizer que Leandro foi quem "teria acendido o álcool" (fl. 1926). 

Depreende-se, portanto, do teor do conjunto probatório 
acima abordado, que esse autoriza a manutenção da sólida decisão 
monocrática, devendo, pois, os imputados, serem submetidos ao crivo 
do Tribunal Popular, conforme a arguta apreciação feita pelo douto 
Magistrado do Primeiro Grau. 

E não há que se afastar as circunstâncias qualificadoras 
descritas a fls. 2059, vez que as oitivas e as perícias já referidas 
autorizam que essas integrem a classificação delituosa feita na bem 
lançada decisão de pronúncia. 

Isso porque, no tocante ao motivo torpe, ensina Nelson 
Hungria, já referido, que: - "Torpe é o motivo que mais vivamente 
ofende a moralidade média ou o sentimento ético-social 
comum. É o motivo abjeto, ignóbil, repugnante, que imprime 
ao crime um caráter de extrema vileza ou imoralidade, tais são 
in exemplis, o fim de lucro ou cupidez, o prazer do mal, o 
desenfreio da lascívia, a vaidade criminal, o despeito da 
imoralidade contrariada" (in ob. cite, p. 163). 

Da mesma forma pertinente se faz a prevalência, para fins de 
julgamento pelo Tribunal do Júri, também da circunstância majorante 
relativo ao emprego de fogo, conforme outra lição do consagrado 
jurista: - "O Código de 90 incluía entre as agravantes 
elementares do homicídio a circunstância de 'ter o delinqüente 
cometido crime por meio de incêndio’ (artigo 294, combi. com o 
art. 39, § 3º). Era um critério restritivo, que o novo Código 
justamente abandonou. Incêndio é o nomem iuris do crime 
consistente na excitação de fogo que acarrete perigo comum; de 
modo que a fórmula do antigo Código não abrangia, por 
exemplo, o ato crudelíssimo de deitar querosene e atear fogo às 
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vestes da vítima, ou de atirá-la para dentro de fogo aceso" (ob. 
cite., p. 166). 

E, por derradeiro, cabível também é, na espécie, a 
permanência da terceira circunstância qualificadora, atinente ao 
emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, vez que os 
elementos analisados dão conta de que, encontrava-se entorpecido 
pela embriaguez, no solo, sem possibilidade de defesa. 

Sobre a questão o mesmo insigne Nelson Hungria, esclarece 
que: - "No inciso IV, é qualificado o homicídio quando haja 
insídia, não já pela natureza pelo meio empregado, mas no 
modo da atividade executiva, de que resulte dificuldade ou 
impossibilidade de defesa da vítima. Tal é o homicídio 
praticado 'à traição’, ou 'de emboscada', ou mediante 
'dissimulação' do agente, conforme exemplifica o dito inciso" 
(ob. cite, p. 168). 

E conclui: - "É de enjeitar-se, porém, semelhante 
exegese, que se apega à letra da lei, mas desatende em franca 
rebeldia ao seu sentido. Quando um dispositivo legal contém 
uma fórmula exemplificativa, e, a seguir, uma cláusula genérica, 
deve entender-se que esta, segundo elementar princípio de 
hermenêutica, somente compreende os casos análogos aos 
destacados por aquela. De outro modo, seria inteiramente 
ociosa a exemplificação, além de que o dispositivo redundaria 
no absurdo de equiparar, grosso modo, coisas desiguais. Assim, 
o 'outro recurso', a que se refere o texto legal, só pode ser 
aquele que, como a traição, a emboscada, ou a dissimulação, 
tenha caráter insidioso, aleivoso, sub-reptício. In exemplis: 
lançar algum líquido ou pó irritante nos olhos do adversário 
para tê-lo à sua mercê; suprimir, prévia e furtivamente, qualquer 
meio de defesa da vítima; prevenir o agente o contra-ataque da 
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vítima, forçando a servir-lhe de amparo uma pessoa caríssima a 
esta" (ob. cite, p. 169/170). 

E, a sua vez, em situação assemelhada, decidiu esta Colenda 
Corte: - "Para a configuração da surpresa - ou seja - o recurso 
que torna difícil ou impossível, a defesa do ofendido - 
necessário é, além do procedimento inesperado, que não haja 
razão para a espera, ou pelo menos, suspeita da agressão" (AC. 
Rel. GENTIL LEITE - RT 596/324). 

De observar-se, apenas, que, diante dos relatos feitos por 
testemunhas, caberá ao Tribunal do Júri avaliar a eventualidade do 
recorrente Rodrigo ter agido de maneira a talvez demonstrar 
arrependimento eficaz.  

Isto posto, pelo meu voto rejeito as questões preliminares 
argüidas e, no mérito, nego provimento aos recursos em sentido 
estrito ajuizados, mantendo, por seus sólidos fundamentos, a r. 
decisão de pronúncia.” 

Marco Antonio Pinheiro Machado Cogan 

Relator Designado 

(fls. 2236/2273) 

 

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO 

“A preliminar de nulidade, sustentada pela Defesa de 
Leandro, deve ser rejeitada. 

Observa-se que o digno Juiz de primeiro grau, em suas 
razões de decidir, frisou o seguinte aspecto sobre o elemento 
subjetivo do tipo penal: "(...) no dolo indireto (eventual ou alternativo) a 
vontade do agente não se dirige ao resultado (que ele não quer, senão seria direto), 
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mas sim à conduta, ou seja, prevendo que esta pode causar aquele, o agente, mesmo 
assim, realiza o comportamento. Por outro lado, no crime culposo, apesar da 
vontade do agente não se dirigir ao resultado e sim á conduta, essa deve ser 
direcionada a outros fins, e por negligência, imprudência ou imperícia do agente, o 
resultado não querido, mas excepcionalmente previsto, podia ter sido evitado com a 
devida atenção ou diligência" (fls. 2057). 

Dentre outros fundamentos, o trecho destacado exprime, 
com exatidão, a incompatibilidade entre os argumentos expendidos 
pela douta Defensoria e os fundamentos adotados como razão de 
decidir. 

Certo é que a r. sentença enfrentou a questão atinente ao 
elemento subjetivo do tipo, sem mencionar o resultado final da 
conduta criminosa, qual seja, a tentativa. Mas, nem por isso é caso de 
anulação. O MM. Juiz de primeira instância esclareceu os motivos que 
permitem vislumbrar o dolo eventual incito na conduta analisada. E a 
tentativa, em nada, absolutamente nada, altera essa realidade fática. 
Há, portanto, incompatibilidade entre a tese da defesa e o decisório 
recorrido. 

E mais, ainda. 

O Julgador não está adstrito a rebater, letra por letra, todas 
as teses que foram expostas pelo Defensor, eis que muitas alegações 
são incompatíveis com o raciocínio lógico-jurídico que se extrai da 
própria fundamentação do julgado. 

No tocante a ausência de fundamentação sobre a incidência 
das qualificadoras, melhor sorte também não o socorre. 

A r. sentença guerreada exprime, com clareza, a incidência 
de cada uma das qualificadoras, separadamente, justificando-as, em 
curtas linhas (fls. 2058). 
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O modo de narrar os fatos e a indicação feita pelo 
Magistrado supre qualquer dúvida sobre a falta de justificativa acerca 
do reconhecimento das aludidas qualificadoras. 

De mais a mais, em sede de pronúncia, não se pode esmiuçar 
o processo, julgando-o prematuramente, pois caberá ao Tribunal 
Popular decidir sobre essa questão, em caráter amplo e definitivo. 

O juízo de convicção realizado na atual fase procedimental 
versa sobre a compatibilidade entre os fatos e as qualificadoras, assim 
como sobre a existência ou não de elementos indicativos acerca das 
aludidas qualificadoras. 

Uma vez demonstrado que é coerente o reconhecimento das 
qualificadoras, inviável se torna rejeitá-la liminarmente. 

Afastadas as matérias prejudiciais, avalia-se o mérito dos 
recursos defensivos em conjunto. 

Com a devida vênia aos doutos Desembargadores Marco 
Antônio Cogan e Bittencourt Rodrigues, que negaram provimento ao 
Recurso em Sentido Estrito, penso que a melhor solução é a 
desclassificação do crime da competência do Júri, capitulando-o como 
lesão corporal gravíssima prevista no art. 129, parágrafo 2º, inciso IV, 
do Código Penal. 

Assim, temos que a testemunha Eduardo Assis afirmou que 
estava na República Máfia, acompanhado de diversos estudantes, 
sendo que realizavam a gincana, consistente em percorrer um trajeto 
entre as repúblicas, executando tarefas de ingerir bebidas alcoólicas. 
Afirma que a vítima, também presente, deitou-se em seu quarto para 
se recuperar do estado de embriaguez. Contou que Adriano retirou a 
vítima do quarto, sendo que Igor, Rodrigo e Leandro passaram a fazer 
brincadeiras com o vitimado. Explicou que Rodrigo e Igor passaram 
álcool sob o corpo da vítima, enquanto Leandro pegou o isqueiro, 
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acedendo-o, ateando fogo no corpo da vítima. Esclareceu, ainda, que 
Rodrigo, o depoente e Adriano ajudaram-no, cobrindo o seu corpo e 
encaminhando-o para o hospital (fls. 11 e verso). 

Adriano afirmou que a "Maratoma" realizada entre os alunos 
de medicina estava terminada, sendo que eles estavam reunidos para a 
contagem dos pontos. Disse que na república a vítima e outras 
pessoas estavam embriagadas, além de que ocupavam os quartos, 
sendo necessário retirá-los para que as pessoas ali residentes 
pudessem dormir. Disse que Rodrigo e Leandro espalharam álcool 
pelo corpo da vítima, enquanto Leandro pegou o isqueiro e ateou 
fogo nas costas do vitimado (fls. 13/14). 

Audrey confirmou que participou da gincana, denominada 
"Maratoma", em que os estudantes percorriam determinado trajeto 
em quatro repúblicas, ingerindo bebidas alcoólicas, sendo que aquele 
que vomitasse ou caísse embriagado estaria eliminado. Afirmou que 
em determinando momento foi surpreendida com a presença da 
vítima queimada, sendo que Rodrigo, Eduardo e Adriano prestaram 
socorro ao vitimado (fls. 15). 

Tatiana (fls. 19) e Lara (fls. 20), em seus relatos, confirmaram 
que a vítima estava incendiada, sendo ajudada pelos estudantes que 
estavam na república.  

Marcelo Tiezzi estava participando da gincana quando 
Rodrigo colocou álcool junto ao corpo da vítima e Leandro acendeu 
o isqueiro, causando-lhe as queimaduras. Afirma que o depoente e 
demais pessoas socorreram o vitimado, encaminhando-o ao hospital 
(fls. 21). 

Rodrigo Martinelli confirmou que estava junto dos demais 
estudantes. Afirmou que pegou o litro de álcool, abriu para conferir o 
teor do produto, sendo que alguém esbarrou no interrogando, tendo 
deixado cair o produto sob o chão e em seu próprio braço. Explica 
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que, em determinado momento, deparou-se com a vítima em chamas, 
tendo prestado socorro junto com as demais pessoas, podendo 
asseverar que "o fato não passou de uma fatalidade" (fls. 25 verso). 

Sérgio Giffoni contou que dormia no quarto dos fundos 
quando os fatos se deram. Afirma que acordou com os gritos e choro 
das mulheres ali presentes. Confirmou, também, que a vitima foi 
queimada, tendo prestado auxilio para socorrê-la (fls. 38/40). 

Leandro Martins contou que estava em companhia dos 
estudantes durante a realização da gincana. Afirmou que Igor e 
Rodrigo estavam com a garrafa de álcool, jogando o líquido sobre o 
corpo da vítima. Disse que não sabia tratar-se de álcool, sendo que é 
comum fazerem a brincadeira, com água dentro do recipiente de 
álcool para que a pessoa tire a roupa enganada. Disse que pegou o 
isqueiro, acionando perto do corpo da vítima, com intenção de 
brincar, mas as chamas tomaram conta do corpo. Esclareceu que não 
sabia da existência de álcool, sendo que pensava tratar-se de água, 
motivo pelo qual acionou o isqueiro. Afirma, ainda, que todos ali 
presentes ajudaram a socorrer o vitimado (fls. 41/43). 

A vítima Rodrigo Peccini, informou que participava da 
gincana na república, mas foi deitar porque estava com mal estar. 
Afirma que acordou em chamas, sem ter condições de explicar como 
os fatos ocorreram. Contou que foi socorrido e encaminhado ao 
hospital. Alegou que tinha ingerido bebidas alcoólicas naquele dia. 
Afirmou que convive com Igor e Rodrigo, vulgo Boi, nos meios 
acadêmicos (fls. 123). 

Juntou-se aos autos, o relatório referente aos tratamentos e 
diagnósticos realizados durante o período em que foram prestados os 
serviços médicos ao vitimado (fls. 755/898). 
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O exame de corpo de delito confirma a materialidade, 
atestando as queimaduras sofridas pela vítima (fls. 63/69). 

Houve realização de perícia para reconstituição dos fatos 
criminosos (fls. 172/198 e 240/264). 

Essa é a essência dos principais esclarecimentos constantes 
da fase investigatória.  

Em Juízo, o recorrente Rodrigo Martinelli, afirmou que 
participava das festividades na república, sendo que avistou o 
vitimado caído no chão ao lado do recipiente de álcool, tendo 
ajudado-o se levantar. Disse que foi pegar uma latinha de cerveja na 
geladeira e quando se virou presenciou que as roupas da vítima 
estavam em chamas. Contou que prestou socorro à vítima, 
acompanhando-a junto ao hospital (fls. 919). 

Marcelo Tiezzi, interrogado judicialmente, confirmou que 
estava participando das festividades junto a república, sendo que 
muitas ali presentes estavam embriagadas, dentre eles, o próprio 
interrogando. Contou que Rodrigo jogava álcool em algumas pessoas, 
sendo que se lembra de ter visto Leandro abaixar para pegar um 
isqueiro. Contou, também, que se recorda de ter visto o vitimado em 
chamas, tendo sido ajudado pelas pessoas ali presentes (fls. 935/937). 

Leandro Martins, em seu interrogatório judicial, contou que 
durante o tempo em que permaneceu na república teve condições de 
visualizar Rodrigo, Marcelo e Igor, com a garrafa de álcool nas mãos, 
mas acreditava que tinha água em seu interior. Disse que pegou o seu 
isqueiro e acendeu, a título de brincadeira, pois tinha absoluta certeza 
de que dentro da garrafa de álcool havia água. Afirmou que o isqueiro 
causou as chamas que queimaram o corpo da vítima (fls. 948/963). 

A vítima Rodrigo, por sua vez, em seu depoimento judicial, 
confirmou que participou das brincadeiras na república, mas estava 
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deitado porque passava mal. Disse, também, que acordou em chamas. 
Confirmou que recebeu a visita de várias pessoas, dentre eles, o 
acusado Rodrigo. Revelou que fez a sua inscrição, de livre e 
espontânea vontade, para participar das festividades (fls. 996/1014). 

Eduardo Alves, conhecido como "Frank", contou que 
Rodrigo e Marcelo fizeram brincadeiras com a vítima, que estava 
desacordada por causa do estado de embriaguez. Disse, também, que 
Rodrigo e Marcelo pegaram a garrafa de álcool, a fim de dar um susto 
no vitimado, sendo que, infelizmente, Leandro acionou o isqueiro, 
causando-lhe as queimaduras. Nesse instante o desespero foi grande, 
sendo que Rodrigo, Adriano, o depoente e João, prestaram socorro, 
levando-o ao hospital (fls.1015/1043). 

Adriano Ribeiro contou que a vítima estava dentro da 
república muito alcoolizado, sendo que foi removido da cama para 
conferir lugar aos moradores daquela residência. Disse que Marcelo e 
Rodrigo jogaram álcool junto ao corpo da vítima, enquanto Leandro 
acendeu o isqueiro (fls. 1044/1064). 

João Malta afirmou que estavam junto dos estudantes na 
república, sendo que Rodrigo e Igor jogaram álcool no corpo da 
vítima, de brincadeira, enquanto Leandro acendeu o isqueiro em suas 
costas, ocasionando as queimaduras (fls. 1065/1086). 

Foi realizado outro exame de corpo de delito que atesta as 
lesões de natureza grave e gravíssima sofridas pela vítima (fls. 
1221/1229). 

Essa é a essência da prova acusatória. Vale conferir a 
essência de alguns depoimentos defensivos.  

Mario Ferreti estava de plantão no hospital em que o 
vitimado foi atendido, motivo pelo qual pode afirmar que os 
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sentenciados Marcelo e Rodrigo estavam presentes quando a vítima 
recebeu tratamentos médicos (fls. 1273/1281). 

Cristina Barroso e Guilherme Botino participaram da 
brincadeira "Maratoma", mas não conseguiram chegai' ao final, pois 
dormiam inconscientemente na república em que os fatos ocorreram 
(fls. 1310/1318 e fls.1319/1333). 

Audrey Nunes Fernandes estava dentro da república quando 
ouviu os gritos da vítima. Confirmou que soube, através de 
comentários, que eles jogaram álcool no corpo do vitimado, 
momento em que Leandro acendeu o isqueiro, sem ter conhecimento 
de que se tratava de álcool (fls. 1425/1437). 

Ricardo de Toledo contou que fez a organização da festa 
"Maratoma". Afirmou que teve conhecimento dos fatos, através do 
contato feito por Lara (fls. 1450/1466). 

A princípio, cumpre salientar que os fatos devem ser 
avaliados, de maneira superficial, evitando-se emitir um juízo de 
certeza, eis que na atual fase procedimental não se permite aprofundar 
o exame meritório. 

Pois bem, é inegável que a situação fática ocorreu durante a 
realização das festividades dos alunos de medicina, sendo que o 
vitimado participou das brincadeiras que antecederam o evento aqui 
tratado. 

Dentro desse contexto, tem-se que a conduta dos agentes 
pronunciados não exprime ao julgador o "animus necandi" contra a 
vítima. Nenhum elemento informativo indica que os recorrentes 
queriam realizar a conduta homicida e produzir o resultado morte. 

E não é só. 
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Pela simples leitura dos testemunhos colhidos, permite-se 
concluir que os recorrentes também não aceitaram a possibilidade de 
produzir o resultado homicida.  

Basta verificar, a esse propósito, que os recorrentes 
brincavam entre si, junto a cozinha da república, quando resolveram 
acordar e levantar o vitimado.  

Para atingir a finalidade pretendida, qual seja, provocar a 
vítima para acordá-la e levantá-la, começaram a despi-lo e jogaram 
álcool em seu corpo, mormente em suas partes íntimas, pois é notório 
que a ardência junto à pele faz qualquer pessoa se movimentar. 

O estado de embriaguez da vítima dificultou atingir o 
resultado pretendido. Logo em seguida, o pronunciado Leandro 
acendeu o seu isqueiro, ocasionando as chamas que queimaram parte 
do corpo da vítima. 

Essa a interpretação que melhor se coaduna ao modo como 
os fatos se desencadearam.  

Tudo indica nos autos, que os recorrentes sabiam das 
imensuráveis conseqüências que as chamas poderiam causar no corpo 
da vítima, porém, não se preocuparam com as lesões corporais 
advindas do comportamento por eles adotado. 

Verifica-se que inicialmente os recorrentes não atearam fogo 
no corpo da vítima. O primeiro contato em que os estudantes 
mantiveram com o ofendido evidencia que pretendiam levantá-lo ou 
acordá-lo. Para tanto, iniciaram uma seqüência de atos destinados ao 
objetivo pretendido. Como não conseguiram, em atitude 
irresponsável, atearam fogo, ainda para essa finalidade, sem importar 
com o resultado previsível da conduta. 

A contribuição de cada um dos recorrentes é nítida pela 
simples colaboração individual para o resultado obtido. Colhe-se da 
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prova testemunhai que, por duas ou mais vezes, foi jogado álcool no 
corpo da vítima, sendo que o isqueiro foi aceso após essa prática. 

A atitude de quem joga álcool naquele indivíduo que está 
paralisado pelo efeito da bebedeira e daquele que joga álcool no corpo 
da vítima e acende o isqueiro, em sua direção, põe em destaque que 
agiram indiferentemente ao resultado, na tradicional fórmula 
apresentada por FRANK "Seja como for, dê no que der, em qualquer 
caso não deixo de agir", lembrada por HUNGRIA. Dai a diferença 
gritante entre a modalidade culposa e a modalidade dolosa. 

A maneira de agir dos recorrentes, exteriorizada em atos, é 
que projeta o elemento moral do fato típico, de sorte a dar-lhe ou não 
a indispensável dolosidade. Em tais circunstâncias, responde pelas 
conseqüências quem age tendo necessariamente presente ao espírito a 
probabilidade de um resultado lesivo e a aceitação dessa 
conseqüência.  

Demais, ainda, as circunstâncias do caso concreto indicam 
que é impossível o reconhecimento da tentativa de homicídio, pois, 
conforme entendimento do saudoso Prof. JÚLIO FABBRINI 
MIRABETE: "O elemento subjetivo da tentativa é o dolo do 
delito consumado, mencionando o art. 14 a 'vontade' do agente. 
Ê com fundamento no elemento subjetivo que se distingue a 
tentativa de homicídio, que exibe ato inequívoco de matar, do 
crime de lesões corporais. Diz-se que não é possível a tentativa 
com dolo eventual, já que neste não existe o 'querer o 
resultado'" (apud Código Penal Interpretado, Atlas, 1999, pág. 145). 

Da maneira como os fatos aconteceram, portanto, resta 
evidenciado que houve lesão corporal gravíssima prevista no art. 129, 
parágrafo 2º, inciso IV, do Código Penal. 

Os laudos periciais, inclusive, as diversas fotografias, 
exprimem a certeza de que a vítima possui cicatrizes marcantes em 
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seu corpo, que lhe causaram deformidade aparente, irreparável e 
permanente, em sua pele e tecidos subjacentes. 

Feitas essas ponderações, conclui-se do exame das provas 
que ora é realizada na fase do "judicium accusationis", sobressai a 
necessidade de desclassificação. 

Diante do exposto, pelo meu voto, rejeitada a matéria 
preliminar, dá-se provimento aos recursos defensivos, para 
desclassificar o crime da competência do Júri, capitulando-o como 
lesão corporal gravíssima prevista no art. 129, parágrafo 2°, inciso IV, 
do Código Penal.” 

EUVALDO CHAIB 
Relator 
(fls. 2274/2286) 
 

Seguiram-se Embargos de Declaração opostos por 

MARCELO GUIMARÃES TIEZZI (2290/2293), os quais restaram 

rejeitados, nos termos seguintes: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 
ALEGAÇÃO DE QUE O V. ACÓRDÃO 
CONTÉM OMISSÃO, VEZ QUE NELE NÃO 
FOI ANALISADA TESE DEFENSIVA PELA 
QUAL O AGRAVANTE, AO ESPARGIR 
ÁLCOOL NAS PARTES BAIXAS DA VÍTIMA, 
QUE NÃO FORAM LESIONADAS, NÃO 
AGIU COMO CO-AUTOR DO CRIME PELO 
QUAL FOI PRONUNCIADO. 

CASO EM QUE A TESE EM QUESTÃO FOI 
REPELIDA COM ARGUMENTOS QUE SE 
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ESTENDEM, NO V. ARESTO, POR ONZE 
PÁGINAS. 

RECURSO DE NATUREZA 
EMINENTEMENTE INFRINGENTE.  

ALEGADA OMISSÃO QUE É INEXISTENTE. 

Embargos de declaração rejeitados. 

1 - Tratam-se de embargos de declaração interpostos em 
favor de Marcelo Guimarães Tiezzi, com relação ao v. Acórdão de fls. 
2235/2273, datado de 03/04/2.007, pelo qual, por maioria de votos, 
foram rejeitadas as questões preliminares argüidas, e, no mérito, foi 
negado provimento ao recurso em sentido estrito ajuizado, sendo 
mantida, por seus fundamentos, a decisão monocrática de pronúncia 
nos termos do artigo 121, § 2o, I, III e IV e 14, II, c.c. o artigo 29, 
caput, do Código Penal. 

Aduz o patrono do embargante que o v. Aresto apresenta 
omissão, vez que sua tese defensiva, no sentido de que "não houve, 
relativamente ao ora Embargante, qualquer relação de causalidade 
entre o ato por ele praticado e o produzido pelos demais 
pronunciados, assim como, e principalmente, nenhuma relação de 
causa e efeito pelo fato de ter aspergido um líquido sobre a parte 
inferior do corpo da vítima em local onde não foram constatadas 
queimaduras e lesões corporais" (fls. 2291 e 2292), não mereceram "a 
mínima análise da R. Sentença de Pronúncia" (fl. 2291), ocorrendo o 
mesmo no v. Acórdão que a manteve. Assevera que o embargante 
"em nada colaborou para a ocorrência do delito descrito no proêmio 
acusatório" (fl. 2291) não tendo, todavia, tal afirmação sido apreciada 
quando do julgamento do recurso em sentido estrito. 
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Conclui requerendo que seja o v. Aresto declarado "a fim  de 
ser apreciado o importantíssimo ponto constante no Recurso em 
Sentido Estrito apresentado" (fl. 2292). 

Este, em síntese, é o relatório. 

2 - N o caso concreto, os embargos ficam rejeitados, por 
falta de amparo legal, vez que não padece, em absoluto, o v. Acórdão 
citado, de qualquer omissão que pudesse autorizar a interposição do 
aludido reclamo. 

Prelecionam Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães 
Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes, ao discorrer sobre a 
omissão, que "configura-se quando o juízo ou tribunal deixa de 
apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas 
partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta 
sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação, 
inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso da 
condenação em despesas processuais. Mas inexiste omissão 
suprível por embargos de declaração quando se trata de matéria 
cuja apreciação dependia de provocação da parte, que não 
ocorreu" (in Recursos no Processo Penal, 4ª edição, Editora RT, p. 
231/232, 2.005, São Paulo). 

E, na espécie, nenhuma omissão existe no v. Acórdão 
referido, relativa à não apreciação da tese defensiva supra referida, 
que, aliás, foi rechaçada com argumentos que fizeram com que esse  
Aresto se desenvolvesse por nada menos que 38 laudas, como 
referido no próprio recurso, a fl. 2290. 

De mera análise do v. Acórdão depreende-se que o 
embargante Marcelo Guimarães Tiezzi, vulgo "Igor", é citado como 
co-autor do crime doloso tentado triplamente qualificado reconhecido 
na r. sentença as fls. 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2262, 
2263, 2266 e 2267, sendo que, nas oitivas analisadas, referidas nas 
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citadas laudas, é ele textualmente indicado, por exemplo, como quem 
lançou álcool, entre outras partes, no ventre da vitima (fl. 2253), que 
não integra partes baixas de seu corpo, e que sofreu lesões apontadas 
no exame de corpo de delito (fls. 63 e verso e 67), e ainda quanto a ter 
"lançado álcool aleatoriamente no corpo da vítima inerte" (fl. 2255). 

Portanto, por óbvio, foi feita minuciosa análise de todas  as 
teses apresentadas, inclusive das questões preliminares, apenas não 
tendo sido acolhida a invocada, novamente, nos presentes embargos 
de declaração, vez que não se amolda à forma de proceder do 
recorrente, quando da prática delitiva em co-autoria com os demais 
processados. 

Patente, assim, o caráter nitidamente infringente do presente 
recurso. 

E o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: - 
'Delira da via declaratória a decisão que nos embargos de 
aclaramento rejulga a causa "(REsp. n° 2.604-AM, RSTJ, 21/289). 
No mesmo sentido o julgamento dos REsp. n° 224-RJ, RSTJ, 
3/1.097; REsp. n°4.552-DF, RT668/181). 

O Colendo Supremo Tribunal Federal também adota a 
mesma tese (RTJ, 120/773, 121/260, 123/1.049 e 134/836).  

E em outro julgamento, de embargos de declaração em 
agravo regimental, no agravo de instrumento n° 152.805-5, de São 
Paulo, o mesmo Pretório Excelso entendeu: - "Os embargos de 
declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior 
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos 
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão 
(RTJ 89/548 -RTJ 94/1167 - RTJ 103/1210 – RTJ 114/351) não 
justifica - sob pena de grave disfunção jurídico processual dessa 
modalidade de recurso - a sua inadequada utilização com o 
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em 
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conseqüência, a desconstituição do ato decisório." (in DJU de 
4.2.94, pág. 916, Rei. Min. Celso de Mello). 

Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração ajuizados 
em favor de Marcelo Guimarães Tiezzi, por falta de amparo legal.” 

Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan 
RELATOR 
(fls. 2297/2302) 

 

Os réus LEANDRO (fls. 2306/2318) e RODRIGO 

(fls. 2319/2325) apresentaram Embargos Infringentes, e a Quarta 

Câmara Criminal, novamente por maioria de votos, acolheu os 

embargos, nos termos do voto do Revisor, Des. SALLES ABREU, 

vencidos os Des. LUÍS SOARES DE MELLO e MARCO ANTÔNIO 

COGAN, declarando aquele voto divergente e este, que também 

declara, parcialmente divergente (fls. 2401/2427). 

Eis os votos proferidos em sede de Embargos 

Infringentes: 

“Embargos Infringentes - Homicídio 
tentado, triplamente qualificado (art. 121, § 2º, 
incisos I, III e IV, c.c. art. 14, inc. II) - 
Pronúncia operada em primeiro grau de 
jurisdição – Decisão confirmada em grau de 
recurso - Voto divergente, para fim de 
desclassificar a conduta para a de lesões 
corporais de natureza gravíssima (art. 129, § 2º, 
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inciso IV), fundamentada na ausência de 
'animus necandi’ - Recurso que comporta 
conhecimento, em decorrência da divergência 
apontada nos autos Impossibilidade da 
manutenção da decisão de pronúncia - 
Acusados que teriam, nos termos da denúncia, 
assumido o risco da produção do resultado 
naturalístico – Dolo eventual expressamente 
descrito na denúncia e reiterado nas alegações 
finais - Incompatibilidade havida entre o dolo 
eventual e a causa de redução de pena da 
tentativa, conforme entendimento doutrinário e 
jurisprudencial.  

Extensão dos efeitos da desclassificação 
ao co-réu não embargante, Marcelo.  

Trata-se de recursos de embargos infringentes opostos por 
Leandro Martins de Oliveira Pinho e Rodrigo Bornstein Martinelli 
contra o V. Acórdão de fls. 2236/2273, que negou provimento ao 
recurso em sentido tirado e que confirmado a decisão de pronúncia 
proferida em desfavor dos embargantes, determinando sejam eles 
submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, por infração do art. 
121, § 2°, incs. I, III e IV, c.c. art. 14, inc. II e art. 29, todos do 
Código Penal. Pretendem, amparados no voto vencido de fls. 
2274/2286, da lavra do Des. Euvaldo Chaib, a desclassificação da 
imputação a eles feita, da prática de um crime de homicídio 
triplamente qualificado, para o delito de lesões corporais, de 
competência do juízo monocrático, em face da ausência de dolo na 
conduta praticada pelos embargantes em relação ao resultado 
naturalístico evidenciado. 

Os recursos foram bem processados, tendo recebido 
manifestação de conhecimento e rejeição pela douta Procuradoria de 
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Justiça, afirmando restar bem delineado que os acusados, com suas 
condutas, ao menos assumiram o risco de que o resultado viesse a ser 
produzido, como de fato ocorreu (fls. 2327/2328). 

Com o relatório, vieram-nos os autos para revisão, tendo 
sido aqueles encaminhados a julgamento na data de 07 de abril de 
2008 (fls. 2334). 

Houve nova juntada de documentos às 2336 dos auto, 
dando conta de ter o acusado Rodrigo Bornstein Martinelli iniciado 
sua vida profissional após o cometimento do fato (fls. 2336/2389). 

Os autos foram novamente encaminhados à mesa, com a 
juntada de petição pelo procurador do acusado Rodrigo Bornstein 
Martinelli em que requer o adiamento da sessão de julgamento relativa 
aos presentes recursos, o que foi deferido pelo eminente Presidente 
dessa Câmara, Desembargador Luís Soares de Mello (fls. 2393/2396). 

A pedido, o autos foram remetidos para o Desembargador 
Willian Campos, que também passou a integrar a turma julgadora, em 
razão da aposentadoria do Des. Bittencourt Rodrigues. 

A pedido desse revisor, em sessão, os autos retornaram para 
estudos. 

Este, em apertada síntese, o relatório, acrescido ao do V. 
Acórdão embargado. 

Afirmada a divergência, pelos termos do voto da lavra do 
eminente Desembargador Euvaldo Chaib, e por terem sido os 
presentes embargos opostos no prazo legal e encontrarem-se 
formalmente em ordem, de rigor conferir-lhes conhecimento, Foi 
isso, aliás, objeto do despacho de fls. 2330 dos autos. 

No mérito, a pretensão aventada nos presentes embargos 
comporta acolhida, conforme se verá. 
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Os embargantes Leandro Martins de Oliveira Pinho e 
Rodrigo Bornstein Martinelli tiveram contra si instaurada a 
persecução penal pelo crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos I, III 
e IV, do Código Penal, na modalidade tentada. 

Tudo porque, conforme consta dos autos, na data de 07 de 
agosto de 1998, no interior da república estudantil denominada 
"Máfia", situada na rua Conde D'Eu, n° 195, bairro Jardim Faculdade, 
na cidade de Sorocaba/SP, teriam atentado contra a vida da vítima 
Rodrigo Favoretto Canãs Peccini, apenas não se consumando o 
delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. O dolo 
descrito na denúncia é o eventual, tendo o Ministério Público 
afirmado que os agentes, com sua conduta, assumiram o risco de 
produzir o resultado naturalístico efetivamente verificado; a 
motivação do crime era torpe. Houve o emprego de fogo e a vítima 
encontrava-se impossibilitada de oferecer resistência. Tudo, nos 
termos do que descreve a denúncia; Os acusados e a vítima 
participavam de uma gincana denominada "Maratoma". Conforme as 
regras previstas para a citada competição, os participantes deveriam 
percorrer as várias repúblicas estudantis existente nas localidades do 
bairro, ingerindo pinga e cerveja, de forma alternada; Aquele que 
caísse ou, eventualmente, vomitasse, seria eliminado da disputa e a 
vitória ficaria com aquele que mais suportasse a ingestão das bebidas 
referidas; a vítima, acometida dos efeitos da suposta gincana, 
absolutamente entorpecida pelo álcool, procurou refugio na 
residência dos acusados e lá, em determinado momento, por motivo 
ainda não bem determinado, os acusados decidiram jogar álcool sobre 
o corpo e vestes da vítima molhando-a na região genital, abdominal e 
das costas; o embargante Leandro, então, encostou um isqueiro nas 
costas da vítima, ateando-lhe fogo; o fogo tomou conta de todo o 
corpo da vítima, que foi socorrida e levada por alguns dos presentes 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

no local, e encaminhada ao Hospital Regional de Sorocaba; as 
queimaduras atingiram 25% do corpo da vítima. 

Submetidos ao devido processo legal foram pronunciados a 
julgamento perante o Tribunal do Júri. Contra essa decisão 
interpuseram recurso em sentido estrito, a que se negou provimento 
por votação majoritária, confirmando-se a decisão recorrida. 

Há decisão divergente nos autos, no sentido do acolhimento 
da pretensão aventada no recurso referido. E sobre os termos da 
divergência apontada que reside o objeto dos presentes embargos. 

Muito embora se deva, desde logo, apontar a concordância 
desse revisor com a conclusão do voto vencido do Desembargador 
Euvaldo Chaib, o acolhimento dos embargos e a conseqüente 
desclassificação do delito de homicídio triplamente qualificado para 
outro, de lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2º, inc. IV do CP) 
competência do juízo monocrático, se da por motivação diversa, em 
face da incompatibilidade havida entre o dolo eventual - 
expressamente descrito na denúncia - e a causa de diminuição de pena 
da tentativa, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial a 
respeito. 

Já há algum tempo o crime deixou de ser considerado 
enquanto mera manifestação exterior da conduta, exigindo-se para a 
sua configuração, esteja efetivamente demonstrado o nexo normativo 
correspondente ao querer subjetivo do acusado, ou seja, a finalidade 
que o motivou a assim agir. 

Ganham relevo, assim, os conceitos de dolo e culpa. 

Enquanto pela segunda ocorre um desvio no 
comportamento normal esperado do indivíduo, demonstrando-se na 
atuação descuidada ou negligente do agente, o primeiro corresponde 
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às hipóteses em que o agente deseja diretamente, em seu íntimo, o 
advento do resultado naturalístico. 

Mas, não só. 

Restará caracterizado o dolo, também, nos casos em que o 
agente assume os riscos da produção daquele resultado que se lhe 
afigura plenamente implementável; ou seja, o dolo tanto pode ser 
direto, quando eventual. O segundo, como se viu, quando aquele 
assume os riscos da produção do resultado. 

A tentativa, por sua vez, enquanto hipótese de cometimento 
incompleto ou inacabado do crime, a despeito de todos os esforços 
empreendidos pelo agente, mostra-se compatível apenas com a 
espécie direta de dolo. 

Isso porque, em relação ao dolo eventual, o propósito do 
agente não se direciona a consumação do crime em questão, como 
ocorre no dolo direto, mas na simples assunção dos resultados 
advindos de sua conduta, desde que sejam ao menos conhecidos do 
acusado. 

O ilustre Professor e Promotor de Justiça, Fernando de 
Almeida Pedroso ensina que "De outra parte, é incompatível a figura 
da tentativa com o dolo eventual. Como não há vontade diretamente 
dirigida à produção do resultado, assumindo o agente apenas a 
possibilidade do dano ao bem jurídico penalmente tutelado, 
inconcusso é que ou nada se produz sequer havendo que se cogitar da 
forma tentada, ou se produz alguma coisa de relevância criminosa, 
ainda que 'menor' à prevista, e por ela deve o sujeito ativo, sob a 
forma consumada, ser responsabilizado criminalmente. O que quer 
que o agente - se o fato ocorrer - consume na égide penal com a 
consciência de sua possibilidade configurará delito consumado, ainda 
que as conseqüências produzidas fiquem aquém do previsto. E, 
reconhecida à consumação do evento menor, indubitável é que não 
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tem cabida acenar, diante dela, para a tentativa do resultado mais 
gravoso previsto" (PEDROSO, Fernando de Almeida. Direito penal. 
Parte Geral - doutrina e jurisprudência - volume 1. São Paulo: 
Método, 2008. 4. ed. pág. 452/454). 

Mirabete, por seu turno, leciona que "[...] sustenta-se na 
doutrina que há possibilidade de falar em tentativa com dolo eventual, 
já que a lei o equiparou ao dolo direto. Há hipóteses evidentes de 
impossibilidade de tentativa com dolo eventual nos crimes de 
homicídio e de lesões corporais, pois quem põe em perigo a 
integridade corporal de alguém voluntariamente, sem desejar causar a 
lesão, pratica fato típico especial (art. 132); quem põe em risco a vida 
de alguém, causando-lhe a lesão e querendo a sua morte, pratica o 
crime de lesão corporal grave (art. 129, par. 1º, II). Deve-se entender 
que, diante do texto legal, se punirá pelo crime menos grave (perigo 
para a vida ou saúde de outrem - na primeira hipótese e lesão corporal 
na segunda) quando o agente 'assume o risco' de um resultado de 
lesão ou morte, respectivamente, que ao final não vem a ocorrer" 
(MIRABETE, Júlio Fabbrini Manual de Direito Penal. v. I, pág. 157). 

A denúncia descreve a prática de um crime doloso, na 
modalidade tentada, vista a motivação, portanto, sob o prisma de 
terem os acusados assumido o risco do resultado efetivamente 
verificado. 

Não se discute que os agentes, com as suas condutas, 
assumiram o risco da ocorrência de um resultado lesivo para a vítima. 
Afinal, a qualquer pessoa é dado ao menos presumir os efeitos 
maléficos de se atear fogo em alguém ou algo que esteja embebido de 
álcool. Quanto mais em se tratando de acusados que ostentavam a 
condição de universitários de faculdade de medicina à época dos fatos 
e, portanto, com pleno conhecimento acerca dos fatos por eles 
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praticados e com plena possibilidade de determinação em razão 
daquele conhecimento. 

Apenas não se pode afirmar que o resultado, cujo risco se 
teve por assumido, de fato, era a eventual morte da vítima, como 
narrado expressamente na denúncia. Assumir o risco da produção de 
um determinado resultado não é o mesmo que querer esse resultado. 
Daí não se poder dizer que os embargantes tenham assumido o risco 
de praticar a morte da vítima, nem mesmo que tenham assumido o 
risco da produção de qualquer resultado, até porque essa admissão 
caracterizaria o reconhecimento da responsabilização penal inclusive 
pelo caso fortuito, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico. 

Nesse sentido, já se decidiu: 

"É evidente que quando se fala em 'circunstâncias alheias à 
vontade do agente', aludindo-se, portanto, à sua vontade, está se 
fazendo referência bastante clara à necessidade, para que haja 
tentativa, de que o agente queira obter consumação. Deve ele 
proceder com vontade consciente, para que responda por tentativa de 
crime. É preciso que tenha tido a intenção de conseguir um resultado 
mais grave que aquele que realmente vem a conseguir" (RJTJSP 
104/408). 

No mesmo sentido, confira-se também: 

"Ao contrário do que se tem afirmado no dolo eventual, a 
aceitação do resultado quer dizer que responde pelo resultado efetivo 
que venha a ocorrer e não pelo resultado mais grave que não 
aconteceu, na forma tentada. É que aceitar o resultado não é a mesma 
coisa que querê-lo, daí não ocorrendo à tentativa pelo resultado mais 
grave não ocorrido. A tentativa só ocorre quando o agente age com 
dolo direto; o dolo eventual só justifica a resposta penal pelo 
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resultado efetivo e não pelo resultado mais grave que poderia ter 
ocorrido e não ocorreu" (TJRS, RES. N. 70007 781 883). 

De rigor, pois, a meu sentir, o acolhimento dos embargos 
para desclassificar a imputação feita aos embargantes, para o delito do 
art. 129, § 2º, inc. IV do Código Penal, (lesão corporal gravíssima) 
como determinado no voto vencido, de competência do juízo 
singular. 

Vê-se de denúncia que além dos embargantes, também foi 
denunciado e acabou pronunciado o co-réu Marcelo Guimarães 
Tiezzi e a decisão ora proferida também a ele aproveita, nos termos 
do art. 580 do Código de Processo Penal, por não se tratar de decisão 
de caráter exclusivamente pessoal. 

Assim posta à questão, de rigor o conhecimento e 
acolhimento dos embargos infringentes, para desclassificar o delito 
imputado aos embargantes, com extensão dos efeitos ao co-réu não 
embargante. 

Isto posto, pelo meu voto, acolhem-se os presentes 
embargos infringentes opostos por Leandro Martins de Oliveira 
Pinho e Rodrigo Bornstein Martinelli, para desclassificar a 
imputação a eles feita para crime de lesão corporal gravíssima (art. 
129, § 2º, inc. IV do Código Penal), com extensão dos efeitos dessa 
decisão ao co-réu Marcelo Guimarães Tiezzi. 

Salles Abreu 
Relator Designado 
(fls. 2402/2411) 

 

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO 

EMENTA: Embargos Infringentes. Recurso 
em sentido estrito. Pronúncia.  Pronúncia 
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mantida. Requisitos de materialidade e autoria 
bem caracterizados nos autos* Evidências 
mais que suficientes a mandar a causa a 
Julgamento popular pelo Tribunal do Júri, foro 
apropriado para tanto. Doía eventual 
caracterizado. Admissibilidade dessa figura 
dolosa também para crimes tentados. Filiação 
ao julgamento majoritário anterior. Embargos 
rejeitados. 

 

Visto. 

Ousei divergir da d. maioria, para destacar que, meu voto, 
"data venia", mantinha a r. decisão de pronúncia. 

Trata-se de embargos infringentes tirados de voto vencido 
no Recurso em sentido estrito n° 479.877.3/3-0001, de Sorocaba, 
da lavra ilustre do eminente Desembargador Euvaldo Chaib 

A douta maioria, no julgamento daquele recurso em sentido 
estrito, houve por bem rejeitar as questões preliminares argüidas e, no 
mérito, negar provimento aos recursos defensivos, mantendo a r. 
decisão de pronúncia prolatada pela d. origem, contra o voto do 
Relator, vencido, que dava provimento aos recursos dos réus, para 
desclassificar a conduta praticada pelos acusados para o delito de 
lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2º, IV, Cód. Penal). 

Com base nesta declaração vencida, pretendem os embargos, 
opostos pelos acusados Leandro e Rodrigo, seja dado provimento aos 
recursos defensivos, com desclassificação do crime para o delito de 
lesão corporal gravíssima (f. 2307/2318 e 2320/2325). 
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Em contra-razões ofertadas pela douta Procuradoria de 
Justiça oficiante, sustenta-se a rejeição dos embargos (f. 2327/2328). 

Autos distribuídos em 13.fev.2008 - f. 2332. 

É o relatório. 

Embargos infringentes opostos com lastro em voto vencido 
do í. Desembargador Relator, que dava provimento aos recursos dos 
réus, para desclassificar a conduta praticada pelos acusados para o 
delito de lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2° IV, Cód. Penal). 

Com a máxima vênia, nada obstante o profundo e 
empenhado respeito que se dedica ao Desembargador vencido, 
grande aquisição da magistratura bandeirante e hoje, seguramente, um 
dos mais brilhantes magistrados criminais desta C. Corte, afina-se 
com o pensamento do revisor, subscritor do voto condutor do v. 
acórdão, ilustre Desembargador Marco Antônio Cogan, e da d. 
maioria. 

Daí que sem razão o reclamo, "data venia". 

Aos fatos. 

Trata-se de recurso em sentido estrito contra a r. decisão da 
origem, que pronunciou os acusados Marcelo, Rodrigo e Leandro, 
como incursos nos arts. 121, § 2º, I, III e IV, c.c. art. 14, II, na forma 
do art. 29, "caput", todos do Cód. Penal (tentativa de homicídio triplamente 
qualificado pelo motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a 
defesa da vítima). 

Consta da peça inicial que os acusados, em residência de 
estudantes universitários, objetivando debochar da vítima, que após 
evento festivo realizado nas proximidades encontrava-se alcoolizado, 
inconsciente e deitada ao chão da cozinha do local, passam a retirar-
lhe as vestes. 
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Ato contínuo, os acusado Rodrigo e Marcelo, 
alternadamente, apoderando-se de frasco de álcool localizado sobre a 
mesa do local, despejam o líquido por sobre o corpo da vítima. 

Seguidamente a essas condutas, o acusado Leandro 
aproxima isqueiro do corpo da vítima, e aciona efetivamente o 
artefato, ateando fogo ao corpo daquela. 

Em decorrência das chamas, a vítima sofre queimaduras de 
2º e 3º graus, em 25% da extensão corporal, é socorrida para 
Pronto-Socorro local, com sério risco de vida, e permanece por nada 
menos do que 40 dias internada naquele Nosocômio. 

Pronunciados, os acusados pretendem seja o delito 
desclassificado para o de lesão corporal gravíssima.  

E sem razão, devendo prevalecer aquela decisão de origem. 

Sempre e respeitosamente, não se cansa de repetir, 'máxima 
venia' do voto minoritário. 

Porque o conjunto probatório, globalizadamente 
considerado, dá boa dose de segurança quanto à participação ativa 
dos réus no evento criminoso. 

Daí que a pronúncia é de ser mantida. 

Efetivamente. 

Lembre-se que nesta fase do feito é impossível aprofundar-
se nas provas ou nos elementos de cognição retratados nos autos. 

Basta ao juízo de admissibilidade pronunciatória, elementos 
que garantam, com suficiência necessária, pelo menos, a 
caracterização tanto da materialidade, como da autoria delitiva. 

Sem que, para tanto, desça-se a minúcias ou adminículos. 
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Basta o convencimento. 

"Id est", há que se ter a certeza necessária da materialidade 
delitiva, assim como indícios suficientes que comprovem ser 
efetivamente os acusados os autores dos fatos.  

Presentes tais elementos, isto será suficiente ao juízo de 
admissibilidade permitir o prosseguimento da ação, com a pronúncia 
dos acusados. 

Como se fez. 

O mais será visto em plenário. 

Que é o foro constitucional, natural e adequado à apreciação 
da conduta. 

De sorte que, em tese e havendo a presença daquilo que aqui 
se colocou - materialidade e autoria - ao Tribunal do Júri competirá a 
apreciação do mais, tais detalhes referentes ao momento da ação, e 
mais temas assemelhados e associados, bem assim responsabilização 
final do acionado. 

Tudo porque isto é prova e o destinatário desta é o Tribunal 
do Júri. 

Não se a avalia por aqui, então, senão superficialmente. 

E ainda assim apenas para aqueles fins já referidos.  

Isto, em suma, o que emerge da letra clara do art. 408 do 
Cod. Pr. Penal. 

“Art. 408”. Se o juiz se convencer da existência do crime e de indícios 
de que o réu seja o seu autor, pronunciá-lo-á, dando os motivos do seu 
convencimento”. 
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E aqui, tem-se que o caso concreto não merecia outro 
resultado. 

O contexto globalizado das evidências dos autos, já se disse, 
dá conta certa da ação e reforça a autoria. 

Materialidade e a autoria, portanto, inquestionáveis. 

Aquela consubstanciada no (i) boletim de ocorrência, f. 
8/verso, (ii) auto de exibição e apreensão do frasco de álcool, f. 30, 
(iii) laudos periciais realizados na vítima, f. 63/69, 237/verso, 
512/verso, 1221/1229 e 1531/1541, atestando as queimaduras sofridas 
pela vítima, o risco de vida derivado daquelas, bem assim as lesões de natureza 
grave e gravíssima que se seguiram. 

E esta - autoria - nas importantíssimas versões das 
testemunhas presenciais aos fatos. 

De efeito. 

(i) Eduardo, (ii) Adriano, e (iii) João Baptista, tanto 
em polícia (f. 11/12, 13/14, 48/49), como em juízo (f. 1015/1043, 
1044/1064 e 1065/1086), narram os fatos em riqueza e concordância 
de detalhes, e com absoluta segurança, apontam para os acusados 
Marcelo, Rodrigo e Leandro como autores dos fatos que vitimaram o 
estudante Rodrigo Peccini.   

Descrevem minuciosamente - e unissonamente, reprise-se - 
que, na data dos fatos, a vítima encontrava-se deitada sobre o chão da 
cozinha de residência de moradia estudantil, em estado de 
inconsciência - derivado da ingestão voluntária de bebidas alcoólicas em evento 
festivo. 

Prosseguem relatando que os acusados brincavam naquele 
local da residência, quando passaram a importunar a vítima e 
debochar de seu estado ébrio, tentando retirar as vestes daquela.  



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Em seqüência, as três testemunhas detalham, com absoluta 
firmeza e convicção, que os acusados Marcelo e Rodrigo, 
apoderando-se de frasco de álcool, passaram, então, a despejar aquele 
líquido sobre o corpo da vítima. 

Esmiúçam, ainda, que, isto feito, o acusado Leandro, ato 
continuo à ação dos acusados Marcelo e Rodrigo, aproximou-se do 
corpo da vítima e acionou isqueiro, provocando as chamas que 
tomaram o corpo daquela e culminaram no risco de vida e nas lesões 
já referidas. 

Estes fatos restam claríssimos nos autos. 

Veja-se que as testemunhas são nada mais nem menos do 
que presenciais aos fatos e repetiram exatamente a mesma 
versão, em todas as oportunidades em que ouvidas.  

Incluso aí, além dos depoimentos policiais e judiciais, aqueles 
prestados em processo administrativo (f. 492/498, 608/623 e 
624/635), instaurado pela Universidade em que estudavam os 
acusados e a vítima. 

De sorte que em relação à conduta dos acusados e em face à 
clareza da prova que leva àquela conclusão não houve, tecnicamente, 
no julgamento embargado, discordância ou divergência. 

Tanto o i. desembargador prolator do voto condutor, como 
o i. relator vencido, aceitaram plenamente a versão apresentada pelas 
três testemunhas, e concluíram pela ação positiva dos acusados, qual 
seja, Rodrigo e Marcelo despejando álcool e Leandro acionando o 
isqueiro. 

Isto é incontroverso, no processo. 
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A divergência, portanto, restringe-se ao ânimo que impelia 
os agentes no momento da conduta, bem assim à admissibilidade 
da figura do dolo eventual no caso em discussão. 

Esta, exatamente esta e só esta a divergência. 

Daí que apenas e tão somente quanto a esta questão deve 
debruçar-se o julgamento dos presentes embargos.  

Nos termos expressos pelo art. 609, parágrafo único, do 
Cód. Pr. Penal: "(...) Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à 
matéria objeto da divergência". 

E assim se faz. 

O i. voto vencedor sustentou que os acusados, com a 
conduta antes descrita, assumiram o risco de produção do resultado 
"morte", que apenas não se consumou em face ao competente 
atendimento médico recebido pela vítima. 

J á o i. voto vencido defende que “a conduta dos agentes 
pronunciados não exprime ao julgador o "animus necandi” contra a vítima", 
sustentando ainda que ”os recorrentes também não aceitaram a possibilidade 
de produzir o resultado homicida" (f. 2283). 

E aqui, em que pese o brilhantismo da tese sustentada pelo i. 
magistrado vencido, afina-se o pensamento do subscritor, 
perfeitamente, ao entendimento da d. maioria. 

Dês que é verdadeiramente notório que o ato de atear álcool 
em uma pessoa já é, só por si e pelo que ele representa assim e já só 
pelo gesto e ação, de enorme, para não dizer gigantesca e 
irresponsável periculosidade. 
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E mais evidente mostra-se o perigo, na espécie, quando o 
álcool é ateado em local onde estão presentes grande número de 
pessoas em situação festiva. 

Estudantes que, por certo, em razão do ambiente informal e 
descontraído que se encontram, despreocupadamente acendem e 
apagam cigarros.  

Tanto é assim que a testemunha Eduardo (f. 11/12) afirma 
que o próprio acusado Marcelo fumava, enquanto despejava álcool 
sobre o corpo da vítima e que, após atear o líquido, chegou a bater as 
cinzas do cigarro por cima daquela. 

Ora. 

O álcool não só foi ateado, como de fato um isqueiro foi 
aproximado do corpo da vítima, que se viu em chamas.  

Se a situação descrita, e que se confirma nos autos, já se 
mostra como de intenso perigo e risco à vida humana aos olhos de 
leigos, aqueles de pessoas comuns, o que se dirá de estudantes de 
medicina e médicos, que também e por certo, estudam a lesividade do 
fogo e das queimaduras para o corpo humano, convivendo com 
vítimas desse mal. 

Daí que inescapável, inescondível e irrespondível é a 
previsibilidade do resultado da conduta praticada pelos acusados. 

Não há como se fugir de tal premissa. 

Ao despejar álcool por sobre o corpo da vítima, em local 
com pessoas ascendendo cigarros e acionando isqueiros, os acusados 
Marcelo e Rodrigo admitiram e aceitaram o risco de produção do 
resultado "morte". 
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E assim também agiu o acusado Leandro, indubitavelmente, 
que aproximou o isqueiro do corpo da vítima, assumindo e 
consentindo com o risco de uma fatalidade.  

Assim, posiciona-se a jurisprudência, em casos análogos. 

(...) O dolo eventual não é, na verdade, extraído da mente do autor, 
mas sim das circunstâncias. ( .) dizer-se que o fogo não mata porquanto existem 
pessoas com cicatrizes de queimaduras, data venia, não é argumento válido nem no 
judicium causae. Todos independentemente do grau de instrução, sabem que 
brincar com fogo é muito perigoso. O fogo pode matar. E, mata de forma - 
sabidamente - terrível, extremamente dolorosa. Basta também que se atente para 
as mortes (em princípio, homicídios qualificados) de mendigos que acontecem, em 
situações similares, pelo país afora. Além do mais, se o fogo não matas então o 
que dizer do tipo previsto no art. 121, § 2°, III ("fogo") do Cód. Penal? 
Desnecessário responder!" (STJ, Resp 192.049/DF, Min. Felix Fischer, 5ª 
Turma, 09.02.1999, m. v. DJU 01.03.1999). 

E no que concerne à aceitabilidade do dolo eventual nos 
crimes tentados, também e data venia, não há como prevalecer a tese 
sustentada pelo i. desembargador vencido. 

Dês que a figura do dolo eventual é plenamente compatível 
com a modalidade de delitos tentados.  

Nos termos expressos pelo magistério do também brilhante 
magistrado Guilherme de Souza Nucci, em sua magistral doutrina: 

"Sustentar que a decisão para o cometimento do crime é o único móvel 
da tentativa, incompatível, pois, com o dolo eventual, tendo em vista representar 
este elemento subjetivo apenas assunção de um risco, não nos parece correta. 
Segundo a lei penal brasileira, configura-se tentativa quando o agente deu início à 
execução de um crime que não se consumou por circunstâncias alheias à sua 
vontade, motivo pelo qual ele pode ingressar no estágio de execução movido pela 
assunção do risco e não necessariamente por uma vontade clara e direta de atingir o 
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resultado. A partir do momento em que se encontra em plena fase executaria, a 
interrupção, por ação de terceiros, leva à configuração da tentativa" (Manual de 
Direito Penal, 2 ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, p. 
305). 

Nesse exato sentido também são os posicionamentos de 
José Frederico Marques (Tratado de Direito Penal, Campinas, 
Bookseller, 1997, v. K P.384) e de Flávio Augusto Monteiro de Barros 
(Direito Penal - parte geral, São Paulo, Saraiva, 1999, p. 238). 

E, para por fim às dúvidas sobre a viabilidade do dolo 
eventual na tentativa criminosa, basta que se vislumbre, em exercício 
de raciocínio, a mesma conduta que culminou na tentativa, mas pelo 
viés da consumação. 

Veja-se. 

A título de exemplo, se um agente atira desordenadamente 
contra um prédio habitado, assumindo o risco de ferir fatalmente um 
morador, e de fato provoca a morte de uma pessoa que ali habitava, 
responde esse autor pelo homicídio doloso consumado, na 
modalidade de dolo eventual. 

Agora, se, em outra cena, o morador é socorrido a tempo de 
se evitar, em Hospital, o resultado "morte", a execução percorrida 
pelo agente, assumindo e aceitando os riscos de eventual morte, se 
aperfeiçoou plenamente, e apenas e entretanto, por circunstâncias 
alheias a sua vontade, aquele resultado não se consumou. 

Nesse caminho, se para o mais - consumação do crime - o 
dolo eventual é aceito e aplicado, com igual e até maior razão, deve 
ser ele admitido para o menos, ou seja, nos crimes tentados.  

Assim posiciona-se a doutrina alemã, nas palavras de Hans 
Welzel: 
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"Na tentativa o tipo objetivo não está completo. Ao contrário, o tipo 
subjetivo deve dar-se integralmente, e por certo do mesmo modo como tem que 
aparecer no delito consumado Se, por isso, para a consumação é suficiente o dolo 
eventual, então também é suficiente para a tentativa" (Derecho Penal Alemán, 
Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1997, p. 224). 

De sorte que, na espécie, a admissibilidade do dolo eventual 
é plena. 

Independente, em verdade, de ser tentado o crime. 

Dês que o risco de produção do resultado "morte" foi 
assumido com a conduta praticada pelos acusados. 

Inviável, portanto e por agora, a desclassificação pretendida. 

 Consubstanciado o crime doloso contra a vida com autoria 
e materialidade positivada, o mais j á se disse, será visto em plenário. 

Se até aqui a situação desponta com razoabilidade, 
inexistentes argumentos ou fundamentos fortes a derrubar a 
colocação, por aqui e a esta altura, melhor e mais prudente, em 
tributo à sociedade, que se decida o tema junto ao E. Tribunal do Júri. 

Daí que razoável a pronúncia tal como decidiu a d. maioria. 

E como se tudo quanto se disse não bastasse, há leitura 
outra que aqui e agora também se faz, mesmo que não se admitisse de 
piano o dolo eventual aqui já estudado. 

Porque se ela, dúvida, existir, será o Plenário, e não o juízo 
de origem ou singular que irá fazê-lo. 

Assim e como o próprio julgado abaixo refere, quando a 
vontade do sujeito fica numa faixa estreita de avaliação, palavras de 
próprio Desembargador abaixo citado, ao Júri é que competirá o 
exame da situação. 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

No propósito de didatismo, o sem dúvidas perfeito e 
adequadíssimo julgamento, para dizer o mínimo, do Desembargador 
Willian Campos, desta mesma C.Câmara e Corte, que com a 
sensibilidade extrema que lhe é peculiar, assim está deixando 
assentado em anais, o julgado cuja conclusão se aplica adequadamente 
ao feito em exame. 

HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA - FAIXA 
ESTREITA ENTRE O DOLO EVENTUAL E A CULPA 
CONSCIENTE - DESCLASSIFICAÇÃO - QUESTÃO A SER 
DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI - PRONÚNCIA - 
CABIMENTO - Diante das circunstâncias do crime, compete ao Tribunal do 
Júri decidir sobre a existência de dolo eventual ou culpa consciente,quando à 
vontade do sujeito fica da estreita zona entre uma e outra, permitindo-lhe perquirir 
sobre eventual desclassificação. Relator(a): Willian Campos, Comarca: São 
Paulo, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 18/12/2007 e 
Data de registro: 26/02/2008 

Enfim. 

Ainda que haja eventual possibilidade desclassificatória ou 
coisa do gênero, serão questões a ser apreciadas e decididas pelo 
soberano Conselho de Sentença.  

Repita-se. 

Por aqui e com o quadro colocado, o tema é prematuro e 
pode estar-se outorgando benesse ilegitimada a quem eventualmente 
não possa merecer esta espécie de benefício.  

A valoração da prova e dos elementos fáticos contidos nos 
autos não encontra campo apropriado e aprofundado de avaliação 
neste momento. 

É coisa que se reserva ao julgamento futuro. 
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Os srs. Jurados, enfim, é que decidirão estas questões. 

Nesta fase, cabe avaliação do mínimo necessário ao 
julgamento possível. 

Repita-se, em reforço. 

Basta o juízo de admissibilidade pronunciatória, aliado aos 
elementos que garantam, com suficiência necessária, pelo menos, 
exatamente como aqui se constata, os requisitos mínimos da 
continuidade processual, para o delito imputado.  

Sem que, para tanto, desça-se a minúcias ou adminículos. 

Presentes tais elementos, isto será suficiente ao juízo de 
admissibilidade permitir o prosseguimento da ação, com a pronúncia 
do acusado. 

O mais, reprise-se, será visto em plenário. 

Que é o foro constitucional, natural e adequado à apreciação 
da conduta, já se disse. 

Por tais fundamentos, meu voto vencido, "data venia" 
rejeitava os embargos infringentes, mantendo a r. decisão de 
pronúncia. 

Luis Soares de Mello 
Relator 
(fls. 2412/2427) 

 

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO 

Pelo meu voto entendo que, no caso concreto, os presentes 
embargos infringentes ajuizados em prol do imputado Leandro 
Martins de Oliveira Pinho, devem ser conhecidos em parte e 
rejeitados na parte conhecida, rejeitados na íntegra os interpostos pelo 
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acusado Rodrigo Bornstein Martinelli, não estando, pois, o Acórdão 
hostilizado, que se deu por maioria de votos, a merecer reparos. 

Por primeiro, diversamente do alegado no primeiro recurso 
ajuizado, a fl. 2315, não houve no voto vencedor, que se estendeu por 
trinta e oito laudas, simples transcrição a depoimentos de 
testemunhas, senão somente reprodução entre aspas, com indicação 
das folhas, de algumas frases, por elas ditas, referentes a pontos vitais 
dessas narrativas, seguidas de análise, por este Relator designado, dos 
depoimentos em questão. Não se vislumbra, pois, ocorrência de uma 
única transcrição dos depoimentos, quer de testemunhas de acusação, 
quer de testemunhas de defesa. 

Quanto à alegação feita também no primeiro recurso 
referido, de que o voto vencedor justifica genericamente a presença 
do dolo eventual, é de se observar que tal argumentação se trata de 
repetição de tese também invocada em questão preliminar rejeitada 
nos termos constantes as fls. 2244/2246, com invocação, inclusive, de 
lições doutrinárias, acompanhada essa rejeição pelo próprio voto 
vencido, tendo sido depois novamente esmiuçada a questão quando 
da abordagem ao mérito, por ocasião da análise não apenas dos 
interrogatórios dos imputados, mas ainda de nada menos que trinta e 
um depoimentos de testemunhas, em sua maioria de acusação, quer 
colhidas na Polícia, quer em Juízo (a maior parte), com referência 
expressa, novamente, a lição doutrinária atinente ao dolo eventual, 
pertinente no caso vertente, de fls. 2261/2262. 

Ademais, por óbvio não caberia, como decorrência do 
recurso em sentido estrito combater decisão de pronúncia, no v. 
Acórdão, que manteve a r. sentença, que se fosse além da linha 
divisória permitida para casos como tal, vez que não é pertinente que 
esta Colenda Câmara substitua o Conselho de Sentença, com 
abordagem mais profunda no tocante à co-autoria dos embargantes 
no homicídio triplamente qualificado tentado que se delineou na fase 
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instrutória, com apoio em exames periciais mencionados pela atenta 
douta Procuradora de Justiça em seu r. parecer. É certo que, inclusive, 
tal questão já havia sido alvo de análise, no Aresto, conforme fls. 
2246/2247, todavia há que se trazer novamente à colação lições 
doutrinárias quanto à natureza da sentença de pronúncia, e, portanto, 
à do v. Acórdão a ela vinculado, a justificar a não aplicação de maior 
aprofundamento na análise do mérito. 

José Frederico Marques preleciona que "é sentença 
processual de conteúdo declaratório, em que o juiz proclama 
admissível a acusação, para que esta seja decidida no plenário 
do Júri. Essa decisão exige a comprovação do crime com corpus 
delicti, bem como a existência de prova indiciaria sobre a 
autoria” (in Elementos de Direito Processual Penal,  ed. Forense, 2ª 
edição, vol. 3, p. 176). 

Não é outra a definição de pronúncia de Hélio Tornaghi: - O 
juiz deve ter o cuidado de não transformar a pronúncia num 
prejulgamento. Cumpre-lhe apenas: 

- especificar as circunstâncias qualitativas do crime se 
houver alguma (...); 

- declarar o dispositivo da lei penal em que julga 
incurso o réu (...). Tal como acontece nas sentenças (art. 383), 
também aqui o juiz não fica adstrito à classificação dada ao 
crime na denúncia (...). Pode dar ao fato descrito na peça 
acusatória classificação diversa da que ali lhe é atribuída, ainda 
que o réu fique sujeito a pena mais grave" ( in Curso de Processo 
Penal, 9a edição, Saraiva, vol. 2, p. 209, 1995, São Paulo). 

Ainda sobre o tema ensinam Adriano Marrey, Alberto Silva 
Franco e Rui Stoco que: - “Na decisão de pronúncia, que será 
fundamentada ('dando os motivos do seu convencimento, art. 
408, última alínea, do CPP’), o juiz verificará se é certa a 
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existência do crime imputado ao réu e provável a autoria que lhe 
é atribuída. A expressão 'indício suficiente' tem o sentido de 
probabilidade suficiente e não a de simples possibilidade de 
autoria. Se apenas provável a existência do crime, não pode 
haver pronúncia; e o mesmo se verifica quando tão-só possível a 
autoria que ao denunciado se atribui” (...) Tal como diz José 
Frederico Marques 'provada a existência do fato enquadrável 
em figura delituosa descrita na parte especial, a pronúncia se 
impõe. E o mesmo sucede quando o fato se enquadrar no 
preceptum júris da norma incriminadora, através da adequação 
típica indireta, como ocorre na co-autoria e na tentativa’. É a 
pronúncia mero juíza de admissibilidade da ação (in Teoria e 
Prática do Júri, 7ª edição, RT, p. 260, 2000, São Paulo). 

Portanto, o Aresto novamente hostilizado bem descreveu 
cenário demonstrativo da incidência, para ambos os embargantes, do 
dolo eventual autorizador de que sejam submetidos ao Tribunal do 
Júri. 

Os suficientes indícios de co-autoria desses, consistentes em 
informações por ouvir dizer e principalmente de testemunhas 
presenciais, quanto a terem, em tese, dividindo tarefas, encharcado a 
vítima com álcool e ateado fogo à mesma emergem das narrativas de 
Eduardo Assis (fls. 11/12 e 115/143), de Adriano Benedito (fls. 
1048/1051), de João Malta (fls. 13/141069/1080), de Lara Glabas (fls. 
1091), de Audrey Fernandes (fls. 1425/1430), de Sérgio Giffoni (fls. 
3840 e 1102/1124), de Mário Peccini (fls. 1134/1137), de Márcia 
Favoretto, que inclusive presenciou no hospital o embargante 
Rodrigo pretendendo se justificar para a vítima inerte, a dar conta, 
pois, do verdadeiro motivo que o levou ao nosocômio. Igualmente 
atestaram a existência de fortes indícios de co-autoria a vítima 
Rodrigo Peccini (fls. 999/1003), que corroborou as palavras de 
Márcia, quanto ao embargante Rodrigo pretender convencê-lo, no 
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hospital, de que tudo não passou de um acidente, extraindo-se o 
mesmo dos depoimentos das testemunhas de defesa Mário Ferreti 
Filho (fl. 1278), Marcos Salomão Miguel (fl. 1293), Guilherme Martins 
(fl. 1323), Cleber Benevelli (fl. 1424), Ricardo de Toledo Corrêa (fl. 
1464), Sami Bartolomei (fl. 1481verso) e Mário Kabbabe (fl. 1926).  

Quanto à alegação de que o embargante Leandro não 
prestou assistência à vítima por ter sido tomado de estupefação, é de 
se observar que a matéria não foi mencionada no r. voto vencido de 
fls. 2274/2286, como também não o foi a argumentação de que 
acordo efetivado na seara civil entre o embargante Leandro e a vítima 
se presta a ensejar o acolhimento dos embargos infringentes 
interpostos em favor desse, motivo pelo qual, nessa parte, tal recurso 
não fica conhecido. 

Isto posto, pelo meu voto, conheço apenas em parte dos 
embargos infringentes ajuizados em prol do imputado Leandro 
Martins de Oliveira Pinho, e integralmente daqueles interpostos em 
favor do acusado Rodrigo Bornstein Martinelli, e, no tocante à parte 
conhecida do primeiro, e à integral idade do segundo, rejeito os 
mesmos.” 

Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan 
Juiz Substituto em Segundo Grau 
(fls. 2429/2434) 

 

A causa foi decidida por Tribunal Estadual que 

julgou Recurso em Sentido Estrito e Embargos Infringentes, não 

se tratando de reexame de prova e, sim, de questão estritamente 

jurídica. O v. acórdão negou vigência ao artigo 408, caput, do 
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Código de Processo Penal, e, ainda, dissentiu de jurisprudência 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no que tange ao 

afastamento do dolo eventual em razão da tentativa. 

Legitima-se, dessarte, a interposição do presente 

recurso especial, pelas alíneas “a” e “c” do permissivo 

constitucional.  

 

 

2. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS DA LEI FEDERAL 

Dispõe o artigo 408, caput, do Código de Processo Penal  

que “se o Juiz se convencer da existência do crime e de indícios de que o 

réu seja o seu autor, pronunciá-lo-á, dando os motivos do seu 

convencimento”. 

Trata-se, conforme entendimento doutrinário, de 

sentença interlocutória, na qual não é apreciado o mérito da causa, e cuja 

competência é atribuída constitucionalmente ao Tribunal do Júri. Assim 

ensinava JOSÉ FREDERICO MARQUES: “A pronúncia é sentença 

processual de conteúdo declaratório em que o Juiz proclama admissível a 

acusação, para que esta seja decidida no plenário do Júri.” 
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E,  citando PIETRO NUVOLONE, conclui que a 

sentença de pronúncia “è il caso típico della sentenza in senso formale, e non in senso 

sostanziale.” (Elementos de Direito Processual Penal, vol. III/176, 

Forense, Rio de Janeiro, 1970). 

Não diverge deste entendimento ESPÍNOLA FILHO: 

“A pronúncia é a sentença em que, julgada procedente a denúncia ou 

queixa, é o réu considerado indiciado em infração penal, provada na sua 

materialidade, para o efeito de, com o nome lançado no rol dos culpados e 

sujeito a prisão imediata, ser submetido ao julgamento definitivo pelo 

tribunal do Júri.” (Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, vol. 

IV/243, 4ª edição, Ed. Borsoi, Rio de Janeiro). 

 JULIO FABBRINI MIRABETE considera que “Para 

que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, é necessário, em primeiro 

lugar, que esteja convencido da “existência do crime”. Não se exige, 

portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas que o Juiz se 

convença de sua materialidade. (...) É necessário, também, que existam 

“indícios suficientes de autoria”, ou seja, elementos probatórios que 

indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime. Não é 

indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas 

presenciais etc. Como Juízo de admissibilidade, não é necessário à 

pronúncia que exista certeza sobre a autoria que se exige na condenação, daí 
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que não vige o princípio do “in dubio pro reo”, mas se resolvem em favor da 

sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova (“in dubio pro 

societate”).” (Código de Processo Penal Interpretado, pág. 533, 5ª ed., 

Atlas, São Paulo, 1997). 

Em suma, apurados materialidade do crime e indícios da 

autoria, deve o acusado ser pronunciado. Neste momento processual, a 

existência de meros indícios já é suficiente para a submissão do agente ao 

julgamento popular. Lembre-se, por pertinente, que até mesmo eventual 

dúvida milita, nesta fase, contra o réu, cabendo ao Tribunal do Júri 

sopesar todas as provas e admitir aquelas que lhe parecerem mais 

corretas. Essa escolha, nos termos processuais vigentes, descabe ser 

realizada por Magistrados togados, ante a competência constitucional do 

Tribunal do Povo que, sem dúvida, aqui foi olvidado. 

A questão não é nova, já tendo sido apreciada pelos 

nossos Tribunais superiores: 

PRONÚNCIA. ELEMENTOS. 

Se a sentença de pronúncia revela, em seu conteúdo 
intrínseco, os elementos essenciais à configuração do Juízo 
de admissibilidade da acusação (CPP, art. 408), torna-se 
legítima a submissão do réu  por seu juiz natural: o Tri-
bunal do Júri”  
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(HC nº 67.707/RS, Rel. Min. CELSO DE MELO, DJU de 
14/08/92, pág. 12.225) 

 

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE 
TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA DE 
PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 
INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA 
MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO 
SOCIETATE. CONTRARIEDADE DO CONJUNTO 
FÁTICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE 

DA VIA ELEITA. PRISÃO CAUTELAR. RECURSO DE 
NATUREZA RESTRITA. MATÉRIA NÃO 
FORMULADA E TAMPOUCO EXAMINADA PELO 
TRIBUNAL A QUO. 

PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 

1. Para a prolação da sentença de pronúncia bastam, 
apenas, os indícios de autoria e a materialidade do crime e 
estes foram 

reconhecidos pelo acórdão recorrido, sendo um juízo de 
mera admissibilidade da acusação, em caso de dúvida, 
quanto à participação ou não do acusado, impera o 
princípio  in dubio pro societate, cabendo tão-somente ao 
Júri popular a análise da questão. 

2. O pedido de desconstituição da sentença de pronúncia, 
pela 
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alegação - falta de provas robustas a comprovarem a 
autoria e materialidade do crime-, demandaria o exame 
acurado das provas coligidas na instrução criminal, que, 
como é sabido, não pode ser realizado em sede de habeas 
corpus, porquanto a natureza célere do writ impede a 
dilação probatória dos fatos. 

3. No tocante à carência de motivação do édito constritivo, 
infere-se dos autos, que a matéria não foi formulada pela 
defesa e tampouco discutida pela Corte de origem, assim, o 
seu conhecimento e exame pelo Superior Tribunal de 
Justiça ensejaria vedada supressão de instância. 

4. Acrescente-se, ademais, que, ao contrário do recurso de 
apelação criminal, o recurso em sentido estrito, em razão 
de sua natureza restritiva, devolve apenas ao Tribunal ad 
quem o tema formulado em suas razões, restando precluso 
o debate relativo a outra matéria que eventualmente 
também tenha sido objeto de explicitação no decisum de 
pronúncia. 

5. Precedentes do STF e do STJ. 

6. Writ parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado. 

(HC 37.683/SP, 5ª Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, d.j. 
16/09/2004, DJ 11/10/2004, p. 367) 

 

PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 121, § 
2º, II E IV DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O 
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DELITO DO ART. 121, § 3º, DO MESMO DIPLOMA 
LEGAL. 

I - A desclassificação, por ocasião de iudicium 
accusationis, só pode ocorrer quando o seu suporte fático 
for inquestionável e detectável de plano. 

II - Na fase da pronúncia (iudicium accusationis), 
reconhecida a materialidade do delito, qualquer 
questionamento ou ambigüidade faz incidir a regra do 
brocardo in dubio pro societate. 

Recurso provido. 

(RESP 628700/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, 5ª Turma, d.j. 
3/8/2004, DJU 30/8/2004, p. 00330) 

 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 
ART. 121, CAPUT, C/C O ART. 14, II, DO CÓDIGO 
PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO, POR PARTE DO 
TRIBUNAL DO JÚRI, DO DELITO PRATICADO PELO 
DE CO-RÉU DO ART. 121, CAPUT, C/C O ART. 14, II, 
PARA O CONSTANTE DO ART. 129 DO CP. 
EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO, 
PELA VIA ELEITA E NO CASO CONCRETO, DA 
IDENTIDADE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO 
TIPO, SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

Não sendo possível a constatação, através da estreita via do 
writ e no caso concreto, da identidade do elemento 
subjetivo do tipo, quanto ao paciente e seu co-réu, sem o 
cotejo minucioso de matéria fático-probatória, não há que 
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se falar em extensão da desclassificação operada em favor 
desse, pelo Tribunal do Júri, ao paciente. Eventual 
valoração quanto ao objeto do mandamus, deve ficar a 
cargo do Conselho de Sentença, quando do julgamento do 
paciente pelo Tribunal do Júri. (Precedentes desta Corte e 
do Pretório Excelso). 

Writ denegado. 

(HC 28178/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, 5ª Turma, d.j. 
1/6/2004, DJU 9/8/2004, p. 00279) 

 

CRIMINAL. HC. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE 
SUSPEITA. LEGALIDADE DO DECISUM. EXCLUSÃO 
DE QUALIFICADORA. ERRO MATERIAL. DECRETO 
DE PRISÃO PREVENTIVA NA PRONÚNCIA. FUGA 
DO RÉU. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. 
IRRELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO 
DE EFEITO SUSPENSIVO. APELO INCOMUM NÃO-
ADMITIDO. INEXISTÊNCIA DE AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. IMPROPRIEDADE DO WRIT. 
ORDEM DENEGADA. 

I. A exposição, pelo Julgador monocrático, de consistente 
suspeita jurídica da existência do delito, assim como da 
possível participação do paciente no mesmo, com base nos 
indícios dos autos, já legitima a sentença de pronúncia. 
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II. As qualificadoras só podem ser excluídas em casos 
excepcionalíssimos, quando, de forma incontroversa, 
mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer 
apoio nos autos, sendo que o habeas corpus é meio 
impróprio para tal análise, eis que envolveria reexame do 
conjunto fático-probatório. 

III.  Omissão de referência à qualificadora constante da 
denúncia pelo Julgador monocrático prolator da sentença 
de pronúncia que consistiu em mero erro material. 

IV. É impróprio o argumento de que a decisão que 
pronunciou o réu seria um simples despacho ou decreto de 
prisão preventiva, pois o Julgador foi claro ao referir-se à 
pronúncia do acusado, tendo decretado sua custódia 
cautelar em virtude da ocorrência de fuga – o que, por si 
só, demonstra a intenção de furtar-se à aplicação da lei 
penal. 

V. Não transcorrido o lapso temporal exigido para a 
extinção da punibilidade pelo reconhecimento da 
prescrição entre nenhum dos marcos interruptivos 
previstos em lei – in casu, data do fato, sentença de 
pronúncia, e acórdão que a confirmou –, em feito com 
máximo da pena em abstrato de 30 anos de reclusão, é 
imprópria a alegação de prescrição da pretensão punitiva. 

VI. A ausência das alegações finais, nos processos de 
Competência do Tribunal do Júri, não enseja à declaração 
de nulidade, pois, na sentença de pronúncia, não há 
julgamento de mérito e, sim, um mero juízo de 
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admissibilidade, positivo ou negativo, da acusação 
formulada. Precedentes desta Corte. 

VII. Recurso especial e extraordinário que não têm, de 
regra, efeito suspensivo. 

VIII. O Tribunal ad quem não possui competência para a 
atribuição de efeito suspensivo a recurso que ainda não foi 
admitido pelo Tribunal a quo. 

IX. Hipótese dos autos em que o apelo incomum sequer 
foi admitido pela Corte Estadual, não havendo notícias de 
que tenha sido interposto agravo de instrumento perante 
este STJ. 

X. O habeas corpus não é a via adequada para se atribuir 
efeito suspensivo a agravo de instrumento, recurso especial 
ou recurso extraordinário, pedido que normalmente é 
veiculado por medida cautelar inominada e só é acolhido 
em casos excepcionalíssimos. 

XI. Ordem denegada.  

(Habeas Corpus nº 26259, 5ª Turma, Rel. Min. GILSON DIPP, 
j. 08/04/2003, D.J.U. de 02/06/2003, p. 317) 

 

CRIMINAL. RESP. DIVERGÊNCIA NÃO 
CONFIGURADA. INTERROGATÓRIO. ACUSADO 
QUE NÃO FIGURA NA DENÚNCIA. FALTA DE 
INTIMAÇÃO DO RÉU PARA AUDIÊNCIA. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.  
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA DE 
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PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO 
SUFICIENTE E ADEQUADA PARA OS FINS A QUE 
SE DESTINA  A PRONÚNCIA. RECURSO 
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 

I - Não se conhece do recurso pela alínea “c” se o 
recorrente não observou as regras no art. 255 do RISTJ. 

II - O interrogatório de acusado que não consta na 
denúncia, não configura cerceamento de defesa. Ainda 
mais se o processamento só correu em separado em virtude 
da menoridade do co-autor. 

III - Não há nulidade no interrogatório de acusado, 
tomado sem a presença do co-autor e do seu advogado, se 
evidenciado que se trata de depoimento já efetivado na 
fase inquisitorial. 

IV - Hipótese em que o depoimento contestado não serviu 
como única prova para o juízo de admissibilidade da 
acusação. 

V - Somente quando evidente a inexistência de crime ou a 
ausência de indícios de autoria – em decorrência de 
circunstâncias demonstradas de plano e estreme de 
dúvidas – pode o juiz julgar improcedente a pretensão 
punitiva, deixando de pronunciar o réu, sendo que 
eventuais dúvidas sobre tais circunstâncias deverão ser 
dirimidas apenas pelo Tribunal do Júri. 

VI - Recurso parcialmente conhecido e desprovido.  
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(RESP nº 453391/AM, 5ª Turma, Rel. Min. GILSON DIPP, j. 
01/04/2003, D.J.U. de 12/05/2003, p. 331) 

 

RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. 
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. 
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. 

Não há falar em exclusão de qualificadoras pela sentença 
de pronúncia – exceto quando manifestamente 
improcedentes – que não se confunde com a de mérito, 
pois examina os indícios da autoria, a existência do fato e a 
materialidade do delito, caracterizando o juízo da 
probabilidade, observando o princípio in dubio pro 
societate, enquanto aquela aplica o juízo de certeza, 
exigido à condenação. 

"Cabe ao Tribunal do Júri, diante dos elementos 
probatórios a serem produzidos, julgar o réu culpado ou 
inocente e declarar a incidência ou não das 
qualificadoras." (Precedentes) 

Recurso conhecido e provido.  

(STJ, RESP nº 330059/DF, 5ª Turma, Rel. Min. JOSÉ 
ARNALDO DA FONSECA, j. 01/04/2003, D.J.U. de 
28/04/2003, p. 232) 

 

No caso concreto, apesar dos esforços do MINISTÉRIO 

PÚBLICO, as condutas dos agentes restarão sem apreciação pelo 
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Tribunal do Júri caso mantido o inteiro teor do v. acórdão a quo que, em 

clara negativa de vigência ao artigo 408, caput, do Código de Processo 

Penal, desclassificou a conduta dos agentes para lesão corporal de 

natureza gravíssima (art. 129, § 2º, inc. IV, do Código Penal), alijando da 

análise dos fatos seu foro natural, o Tribunal do Júri da Comarca de 

Sorocaba. 

É possível extrair-se do caderno processual nítida 

conduta dolosa dos acusados MARCELO GUIMARÃES TIEZZI, 

RODRIGO BORNSTEIN MARTINELLI e LEANDRO MARTINS 

DE OLIVEIRA, que somente não chegou ao resultado fatal ante o 

pronto atendimento dispensado à vítima. Afinal, quem derrama álcool 

sobre o corpo de outrem e acende a chama, ateando-lhe fogo, ao menos 

admitiu o resultado letal que, no caso em análise, pode ser contido. 

Conforme ressaltou o ilustre Relator dos Embargos 

Infringentes, Des. LUÍS SOARES DE MELLO, que restou vencido, 

“Basta ao juízo de admissibilidade pronunciatória, elementos que garantam, 

com suficiência necessária, pelo menos, a caracterização tanto da 

materialidade, como da autoria delitiva.” (fls. 2415). 

E prosseguiu: Presentes tais elementos, isto será suficiente 

ao juízo de admissibilidade permitir o prosseguimento da ação, com a 
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pronúncia dos acusados. Como se fez. O mais será visto em plenário. Que é 

o foro constitucional, natural e adequado à apreciação da conduta.” (fls. 

2416). 

Por isso, ao desclassificar a conduta dos acusados, a 

despeito da existência de prova do fato e de indícios de autoria, o v. 

acórdão recorrido violou o preceito legal já mencionado, ante a 

necessidade de submissão dos agentes ao Tribunal do Júri. 

 

 

3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL – DOLO EVENTUAL E 

TENTATIVA – DECISÃO PARADIGMA DO DISSÍDIO 

No julgamento do Recurso de Habeas Corpus nº 

6.797/RJ, do qual foi Relator o Ministro EDSON VIDIGAL (j. 

16/12/1997, DJU 16/02/1998, p. 114), cujo acórdão foi publicado, 

na íntegra, na RDTJRJ vol. 37, p. 122 (Revista de Direito do Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro – repositório credenciado de 

jurisprudência), decisão que ora se oferece como paradigma, a 

Quinta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu:
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PENAL. PROCESSUAL. INEPCIA DA DENUNCIA. 
AUSENCIA DE SUPORTE PROBATORIO PARA A 
AÇÃO PENAL. CRIME COMETIDO COM DOLO 
EVENTUAL. 

POSSIBILIDADE DA FORMA TENTADA. "HABEAS 
CORPUS". RECURSO. 

1. Não há que se dizer inepta a denúncia que preenche 
todos os requisitos impostos pelo CPP, art. 41. 

2. A ausência de suporte probatório para a ação penal não 
pode ser verificada na estreita via do "habeas corpus"; só 
após o regular curso da instrução criminal poderá se 
chegar à conclusão sobre sua efetiva participação. 

3. Admissível a forma tentada do crime cometido com dolo 
eventual, já que plenamente equiparado ao dolo direto; 
inegável que arriscar-se conscientemente a produzir um  
evento equivale tanto quanto querê-lo. 

4. Recurso conhecido mas não provido. 

 

 Eis na íntegra o v. acórdão: 

RECURSO DE "HABEAS CORPUS" Nº. 6797 - RJ (REG.: 
97/0065157-6) 

RELATOR : 0 EXMO. SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL 

RECORRENTE :  CRISTINA SIMONIN SCANTAMBURLO 

ADVOGADO : CRISTINA SIMONIN SCANTAMBURLO 
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RECORRIDO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO 

PACIENTE : JEFFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 

 

R E L A T Ó R I O 

O EXMO. SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL: Dia de 
jogo no Maracanã; Flamengo e Vasco da Gama, um dos mais 
acirrados clássicos cariocas, enfrentavam-se mais uma vez. Fora do 
estádio, a briga entre as torcidas era comum naquelas circunstâncias.  

Jefferson Rodrigues de Oliveira, à época cem 22 (vinte e dois) 
anos, fanático torcedor do time do Vasco, foi denunciado sob a 
acusação de ter tentado matar um torcedor do outro time, o 
Flamengo. 

Narra a denúncia que Jefferson, assumindo o risco de matar 
alguém, disparou tiros em direção a uma multidão, toda formada de 
torcedores de seu time rival. Não conseguiu matar, mas feriu. 
Entendeu o MP Estadual que o "animus" do agente era mesmo o de 
matar, e por isso, pediu sua condenação por tentativa de homicídio. 

Sua advogada pediu, em "habeas corpus", o trancamento da 
ação penal sob 03 (três) argumentos: 1) inépcia e nulidade da 
denúncia; 2) ausência de suporte probatório para a ação penal; e 3) 
incompatibilidade entre o crime cometido com dolo eventual e a 
tentativa. 

O colegiado carioca denegou a ordem, assim ementando: 

"HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO 
PENAL -  INADMISSIBILIDADE. INÉPCIA DA 
DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA. DOLO 
EVENTUAL - COEXISTÊNCIA COM A 
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TENTATIVA - AUSÊNCIA DE 
INCOMPATIBILIDADE.  

Inadmissível o trancamento da ação penal se esta não se 
encontra maculada por qualquer nulidade irreversível. 

Inocorre inépcia da denúncia quando esta descreve os 
fatos e as circunstâncias em que acorreram, qualifica o 
denunciado e faz a classificação do delito a ele atribuído, 
arrolando testemunhas, ou seja, atendendo ao que 
preceitua o art. 41 do CPP. 

Pequeno erro material constante da denúncia, in casu a 
expressão “animus necandi”, ao invés de "animus necandi”, 
ainda mais se corrigido na re-ratificação, não constitui 
motivo para considerar-se inépcia a peça vestibular. 

O elemento subjetivo que integra o dolo eventual é a 
anuência do agente ao resultado que possa ter sua ação, 
seja ele provável ou não, bastando que seja possível. Daí, 
assume o agente o risco de produzir esse possível 
resultado, que pode ser a incidência numa infração penal 
consumada ou tentada, inexistindo qualquer 
incompatibilidade entre o dolo eventual e a tentativa. 

Não havendo qualquer coação ilegal a ser reparada, 
denega-se a ordem." 

Agora vem com este Recurso Ordinário, insistindo nas 
mesmas alegações da impetração originária. 

O MPF, nesta instância, opina pelo não provimento do 
recurso. 

Relatei. 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

 

RECURSO DE "HABEAS CORPUS” Nº. 6797 - RJ (REG.: 
97/0065157-6) 

RELATOR : 0 EXMO. SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL 

RECORRENTE : CRISTINA SIMONIN SCANTAMBURLO 

ADVOGADO : CRISTINA SIMONIN SCANTAMBURLO 

RECORRIDO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO 

PACIENTE : JEFFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 

 

V O T O 

O EXMO. SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL: Senhores 
Ministros, quer o paciente ver-se livre da acusação que lhe foi feita, 
por ter tentado matar um torcedor do time rival ao seu. 

Alega primeiramente a nulidade e inépcia da denúncia. Diz 
não dever ser recebida a peça acusatória que não especifica nem 
descreve, ainda que sucintamente, o fato criminoso atribuído ao 
acusado. 

Observa-se da leitura das fls. 16/17, que a mesma preenche 
todos os requisitos do CPP, art. 41. Expõe claramente o fato 
criminoso, qualifica o acusado, classifica o crime imputado, e ainda 
que dispensável, arrola as testemunhas a serem ouvidas, permitindo, 
assim, o tão aclamado direito de defesa. 

É evidente o cometimento de um pequeno erro material por 
parte do órgão ministerial que, ao invés de mencionar "ora 
denunciado, livre e conscientemente, com "animus necandi”, efetuou 
disparos de arma de fogo...", referiu-se ao "animus necandi”. Como bem 
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afirmou o Acórdão recorrido, simples erro material, devidamente 
corrigido por ocasião da re-ratificação, às fls. 112/113. Não há, pois, 
que se falar em inépcia e nulidade da denúncia. 

Sustenta, ainda, não haver provas concretas de que o paciente 
encontrava-se naquele local e naquele horário descritos na denúncia. 
Uma análise aprofundada da questão trazida levaria-me a adentrar nas 
provas, o que seria inadmissível de se fazer neste “habeas corpus”. 
Portanto, só após o regular curso da instrução criminal poderá se 
chegar à conclusão sobre sua efetiva participação. 

Ademais, constam doa autos informações de que o paciente 
responde a outra ação penal por delito contra a vida, nas mesmas 
circunstâncias desta. Já pronunciado, conseguiu responder ao 
processo em liberdade. Mesmo assim, não deu maior atenção à 
concessão de sua liberdade, voltando a praticar os mesmos atos 
criminosos. Conclui-se que possui mente voltada à prática de crimes 
desta natureza, razão pela qual ratifico a decisão recorrida para 
mantê-lo custodiado. 

A outra alegação, de haver incompatibilidade entre o dolo 
eventual e a tentativa, merece urna melhor explanação. 

Duas correntes se dividem a respeito, embora quase escassas. 

A primeira, aqui invocada pela defesa, considera tal 
incompatibilidade baseada especificamente na norma que prevê a 
figura da tentativa. Segundo a mesma o crime é tentado quando, 
iniciada a execução, o delito não se consuma por circunstâncias 
alheias à vontade do agente. Logo, deve haver o elemento, subjetivo 
“vontade”, e o crime cometido apenas com dolo eventual não possui, 
dentre os seus elementos formadores, a vontade de praticar a conduta 
delituosa, mas apenas a assunção do risco. 

Não é esse o meu entendimento. 
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A conjugação da consciência e da vontade representa o cerne 
do dolo, e esses dois momentos definidores não são estranhos ao 
dolo eventual. Por ser dolo "lato sensu”, deve exigir os dois momentos, 
não podendo ser conceituado com o despreze de um deles,  como 
fazem os adeptos da Teoria da Probabilidade, que se desinteressam, 
por completo, do momento volitivo. 

Assim, não basta para que haja dolo eventual, que o agente 
considere sumamente provável que, mediante seu comparecimento, 
se realize o tipo, nem que atue consciente da possibilidade concreta 
de produzir o resultado, e nem mesmo que torne a sério o perigo de 
produzir possível conseqüência acessória. Daí a posição pela qual me 
filio, a dos defensores da Teoria do consentimento, que se preocupa 
em identificar uma manifestação de vontade do agente em relação ao 
resultado. Tolerar o resultado, consentir em sua provocação, assumir 
o risco de produzi-lo não passam de formas diversas de expressar o 
momento de aprovar o resultado alcançado, enfim, o de querê-lo. 

Assim já se manifestou o TJSP, por ocasião do julgamento de 
urna Apelação criminal, relator Cardoso Perpétuo: 

"HOMICÍDIO DOLOSO - DOLO EVENTUAL - 
"Dolo eventual é plenamente equiparado ao dolo direto. 
É inegável que arriscar-se conscientemente a produzir um 
evento equivale tanto quanto querê-lo; ainda que sem 
interesse nele, o agente o ratifica "ex ante”, presta 
anuência ao seu advento." (RT 720/412) 

Levado por esse entendimento, é de se reconhecer a 
possibilidade da tentativa nos crimes cometidos com dolo eventual. 
Se é possível sua consumação, e seu agente responderá como se fosse 
dolo direto, mas ainda se aparenta possível sua tentativa, pois dentro 
do "iter criminis”, essa se apresenta em fase anterior à própria 
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consumação, como também acontece nos crimes cometidos com dolo 
direto. 

Assim, acolhendo por inteiro o parecer ministerial, conheço 
do recurso mas lhe nego provimento. 

É o voto. 

(em anexo) 

 

 

3.1. DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA 

 Como podemos verificar pela transcrição ora 

realizada, é evidente o paralelismo entre o caso trazido à colação e a 

hipótese analisada pelo v. acórdão recorrido, pois em ambos houve 

decisão sobre a recontagem do prazo para fins de aquisição de 

benefícios no curso da execução da pena, após a prática de falta 

grave; porém, as soluções aplicadas apresentam-se opostas.  

 Para o v. acórdão recorrido: 

“A denúncia descreve a prática de um crime doloso, na 
modalidade tentada, vista a motivação, portanto, sob o prisma de 
terem os acusados assumido o risco do resultado efetivamente 
verificado. 

Não se discute que os agentes, com as suas condutas, 
assumiram o risco da ocorrência de um resultado lesivo para a vítima. 
Afinal, a qualquer pessoa é dado ao menos presumir os efeitos 
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maléficos de se atear fogo em alguém ou algo que esteja embebido de 
álcool. Quanto mais em se tratando de acusados que ostentavam a 
condição de universitários de faculdade de medicina à época dos fatos 
e, portanto, com pleno conhecimento acerca dos fatos por eles 
praticados e com plena possibilidade de determinação em razão 
daquele conhecimento. 

Apenas não se pode afirmar que o resultado, cujo risco se 
teve por assumido, de fato, era a eventual morte da vítima, como 
narrado expressamente na denúncia. Assumir o risco da produção de 
um determinado resultado não é o mesmo que querer esse resultado. 
Daí não se poder dizer que os embargantes tenham assumido o risco 
de praticar a morte da vítima, nem mesmo que tenham assumido o 
risco da produção de qualquer resultado, até porque essa admissão 
caracterizaria o reconhecimento da responsabilização penal inclusive 
pelo caso fortuito, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico. 

Nesse sentido, já se decidiu: 

"É evidente que quando se fala em 'circunstâncias alheias à 
vontade do agente', aludindo-se, portanto, à sua vontade, está se 
fazendo referência bastante clara à necessidade, para que haja 
tentativa, de que o agente queira obter consumação. Deve ele 
proceder com vontade consciente, para que responda por tentativa de 
crime. É preciso que tenha tido a intenção de conseguir um resultado 
mais grave que aquele que realmente vem a conseguir" (RJTJSP 
104/408). 

No mesmo sentido, confira-se também: 

"Ao contrário do que se tem afirmado no dolo eventual, a 
aceitação do resultado quer dizer que responde pelo resultado efetivo 
que venha a ocorrer e não pelo resultado mais grave que não 
aconteceu, na forma tentada. É que aceitar o resultado não é a mesma 
coisa que querê-lo, daí não ocorrendo a tentativa pelo resultado mais 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

grave não ocorrido. A tentativa só ocorre quando o agente age com 
dolo direto; o dolo eventual só justifica a resposta penal pelo 
resultado efetivo e não pelo resultado mais grave que poderia ter 
ocorrido e não ocorreu" (TJRS, RES. N. 70007 781 883). 

De rigor, pois, a meu sentir, o acolhimento dos embargos 
para desclassificar a imputação feita aos embargantes, para o delito do 
art. 129, § 2º, inc. IV do Código Penal, (lesão corporal gravíssima) 
como determinado no voto vencido, de competência do juízo 
singular.” 

 (fls. 2409/2410) 

 

 De modo diverso, assenta o v. julgado paradigma: 

“A outra alegação, de haver incompatibilidade entre o dolo 
eventual e a tentativa, merece urna melhor explanação. 

Duas correntes se dividem a respeito, embora quase escassas. 

A primeira, aqui invocada pela defesa, considera tal 
incompatibilidade baseada especificamente na norma que prevê a 
figura da tentativa. Segundo a mesma o crime é tentado quando, 
iniciada a execução, o delito não se consuma por circunstâncias 
alheias à vontade do agente. Logo, deve haver o elemento, subjetivo 
“vontade”, e o crime cometido apenas com dolo eventual não possui, 
dentre os seus elementos formadores, a vontade de praticar a conduta 
delituosa, mas apenas a assunção do risco. 

Não é esse o meu entendimento. 

A conjugação da consciência e da vontade representa o cerne 
do dolo, e esses dois momentos definidores não são estranhos ao 
dolo eventual. Por ser dolo "lato sensu”, deve exigir os dois momentos, 
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não podendo ser conceituado com o despreze de um deles,  como 
fazem os adeptos da Teoria da Probabilidade, que se desinteressam, 
por completo, do momento volitivo. 

Assim, não basta para que haja dolo eventual, que o agente 
considere sumamente provável que, mediante seu comparecimento, 
se realize o tipo, nem que atue consciente da possibilidade concreta 
de produzir o resultado, e nem mesmo que torne a sério o perigo de 
produzir possível conseqüência acessória. Daí a posição pela qual me 
filio, a dos defensores da Teoria do consentimento, que se preocupa 
em identificar uma manifestação de vontade do agente em relação ao 
resultado. Tolerar o resultado, consentir em sua provocação, assumir 
o risco de produzi-lo não passam de formas diversas de expressar o 
momento de aprovar o resultado alcançado, enfim, o de querê-lo. 

Assim já se manifestou o TJSP, por ocasião do julgamento de 
urna Apelação criminal, relator Cardoso Perpétuo: 

"HOMICÍDIO DOLOSO - DOLO EVENTUAL - 
"Dolo eventual é plenamente equiparado ao dolo direto. 
É inegável que arriscar-se conscientemente a produzir um 
evento equivale tanto quanto querê-lo; ainda que sem 
interesse nele, o agente o ratifica "ex ante”, presta 
anuência ao seu advento." (RT 720/412) 

Levado por esse entendimento, é de se reconhecer a 
possibilidade da tentativa nos crimes cometidos com dolo eventual. 
Se é possível sua consumação, e seu agente responderá como se fosse 
dolo direto, mas ainda se aparenta possível sua tentativa, pois dentro 
do "iter criminis”, essa se apresenta em fase anterior à própria 
consumação, como também acontece nos crimes cometidos com dolo 
direto. 
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Assim, acolhendo por inteiro o parecer ministerial, conheço 
do recurso mas lhe nego provimento.” 

É o voto.  (em anexo) 

 Como se vê, a situação tratada nos dois julgados é 

idêntica: discutiu-se em ambos hipóteses de homicídio praticado na 

modalidade de dolo eventual, em que não houve o resultado morte. 

As conclusões, contudo, foram díspares.  

 O v. acórdão recorrido entendeu que “Ao contrário do 

que se tem afirmado no dolo eventual, a aceitação do resultado quer 

dizer que responde pelo resultado efetivo que venha a ocorrer e não pelo 

resultado mais grave que não aconteceu, na forma tentada. É que aceitar 

o resultado não é a mesma coisa que querê-lo, daí não ocorrendo a 

tentativa pelo resultado mais grave não ocorrido. A tentativa só ocorre 

quando o agente age com dolo direto; o dolo eventual só justifica a 

resposta penal pelo resultado efetivo e não pelo resultado mais grave que 

poderia ter ocorrido e não ocorreu”. 

 Com pensamento diverso, o v. aresto paradigma 

conclui que “Levado por esse entendimento, é de se reconhecer a 

possibilidade da tentativa nos crimes cometidos com dolo eventual. Se é 

possível sua consumação, e seu agente responderá como se fosse dolo 

direto, mas ainda se aparenta possível sua tentativa, pois dentro do "iter 
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criminis”, essa se apresenta em fase anterior à própria consumação, 

como também acontece nos crimes cometidos com dolo direto.” 

 Por seu acerto, deve prevalecer o entendimento do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 

 

 

4. RAZÃO DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO 

RECORRIDA 

Ante o exposto, demonstrados 

fundamentadamente a violação de norma federal e o dissídio 

jurisprudencial, aguarda o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO seja deferido o processamento do presente 

Recurso Especial por essa Egrégia Presidência, bem como seu 

ulterior conhecimento e provimento pelo Superior Tribunal de 

Justiça, para cassar a decisão impugnada, pronunciando-se os 

acusados L. M. O., R. B. M. e M. G. T. como incursos no artigo 

121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inc. II, na forma do artigo 

29, todos do Código Penal, a fim de serem submetidos a 

julgamento perante o Tribunal Popular da Comarca de Sorocaba. 
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São Paulo, 25 de setembro de 2008. 

 

 

LUIZ ANTONIO CARDOSO 
PROCURADOR DE JUSTIÇA 

 
 
 

LILIANA MERCADANTE MORTARI 
PROMOTORA DE JUSTIÇA DESIGNADA 
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