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Rua Márcio Veras Vidor, 10 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110160 - Fone: (51) 3210-6500 - Email:
frpoacent2vjuri@tjrs.jus.br

AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI Nº 5024808-68.2013.8.21.0001/RS

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ACUSADO: LUIS FERNANDO SOUZA DE SOUZA

ACUSADO: ISAIAS DE MIRANDA

SENTENÇA

Vistos.

I - RELATÓRIO

ISAÍAS DE MIRANDA, RG 1045525878, cpf 46196560034,
brasileiro, natural de Soledade/RS, nascido no dia 27 de julho de 1965, com 47 anos
de idade na época do fato, filho de Euclides de Oliveira Miranda e Lourdes Cardoso,
residente na Estrada Afonso Lourenço Mariante, 2347, Belém Velho, Porto Alegre,
com local de trabalho na Av. Cavalhada, 5205, Condomínio Horizontal Jardim do
Sol, em Porto Alegre; e 

 LUIS FERNANDO SOUZA DE SOUZA, policial civil, brasileiro,
casado, filho de Domício de Souza e Zayda Souza de Souza, nascido em 19 de abril
de 1960, com 53 anos de idade na época do fato, residente na Av. José Correa da
Silva, 218, bairro Cavalhada, Porto Alegre, com local de trabalho na 2ª Delegacia de
Polícia de Porto Alegre, Av. Cavalhada, 5205, foram denunciados pelo Ministério
Público, com base no Procedimento Investigatório nº 00848.000001/2014, relativo à
ocorrência nº 613/2013/100809, bem como no inquérito policial 929/2013/750310-
A, da 1ª Delegacia de Polícia do Adolescente Vítima - DECA, distribuída sob o
número 001/2.13.0088487-6, pelos seguintes fatos:

FATO I

No dia 28 de abril de 2013, entre seis horas e seis e quarenta, na Av. Cavalhada,
5205, casa 46, Condomínio Horizontal Jardim do Sol, em Porto Alegre, o
denunciado ISAIAS DE MIRANDA, por motivo fútil, mediante meio cruel e
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferindo golpes com
instrumento contundente, chutes, socos, querendo, ou, ao menos, assumindo o risco,
matou a vítima EDUARDO VINÍCIUS FOSH DOS SANTOS, causando-lhe lesões
corporais no dorso e nos dedos da mão direita, lesão arredondada junto à região
frontal esquerda, escoriação em tórax anterior à esquerda, fraturas e hematomas na
região da nuca, conforme parecer técnico pericial das fls. 209 a 218 do PIC, além
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dos documentos médicos hospitalares das fls. 93/193 do PIC, e Auto de Necropsia
das fls 40 e 41 do PIC, o qual aponta como causa da morte "hemorragia encefálica
por traumatismo cranioencefálico". 

Na oportunidade, a vítima foi encontrada agonizando pela moradora do local,
quando a mesma chegava em casa, por volta das onze horas, que providenciou na
chamada de socorro.

A vítima foi encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro, onde apesar do
atendimento médico hospitalar prestado, veio a óbito em 6 de maio de 2013.

Fútil a motivação do crime, visto que cometido em razão da vítima, indivíduo
negro, estar no pátio da residência, o que causou indignação ao denunciado,
segurança do local, que, por preconceito, resolveu o agredir por não ter gostado de
ver a vítima no local, motivo desproporcional para o delito praticado.

O crime foi cometido mediante meio cruel, pois a vítima foi agredida
violentamente, sendo deixada no local, agonizando, sem qualquer socorro,
permanecendo desfalecida e com convulsões, o que causou intenso e desnecessário
sofrimento.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, que
estava embriagado, quando foi agredido pelo denunciado, que se encontrava
preparadamente munido de instrumento contundente, passando a agredir a vítima,
desarmada, sem que essa pudesse esboçar reação de proteção, nem ao menos em
sua cabeça, tendo dificultada, ainda, reação de fuga do agressor.   

FATO II

Logo após a prática do primeiro fato delituoso, e nos dias que se seguiram ao
mesmo, no Condomínio Morada do Sol, em Porto Alegre, o denunciado LUIS
FERNANDO SOUZA DE SOUZA inovou, artificiosamente, na pendência de
processo penal, ainda que não iniciado, já que em curso inquérito policial, o estado
e lugar das coisas, com o fim de induzir em erro o juiz e o perito. 

Na oportunidade, o denunciado, supervisor da segurança Condomínio Morada do
Sol, apesar de ser policial civil, sabedor das rotinas necessárias à preservação do
local de crime, ao tomar conhecimento do fato, determinou que se limpasse o local
em que a vítima foi localizada, limpou imagens do computador das gravações do
condomínio, não permitindo que todas as imagens permanecessem armazenadas,
deixou de determinar que se acionasse a polícia civil, para que efetivasse a perícia
no local do crime, não providenciou na preservação e isolamento do local,
acobertando, com isso, o agir de seu subordinado.

A fraude praticada teve por fim produzir efeito em processo penal, ainda que não
iniciado.
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Com isso, ainda, o denunciado conseguiu manter junto ao Condomínio a função de
supervisor de segurança, que que acobertou o agir de seu subordinado, ao matar a
vítima. 

Desse modo, o acusado ISAÍAS DE MIRANDA foi dado como
incurso no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso
que dificultou a defesa do ofendido), todos do Código Penal; e o acusado LUIS
FERNANDO SOUZA DE SOUZA foi dado como incurso no artigo 347, parágrafo
único, do Código Penal.

Instaurado o inquérito policial nº 929/2013/750310/A em 31/05/2013,
a partir dos boletins de ocorrência registrados por Jussara Regina Fosch em
28/04/2023 às 19:17 (613/2013) e por José Luis da Silva Ribeiro em 28/04/2023 às
13:08 (4941/2013), nos quais foram comunicadas as lesões corporais sofridas
pela vítima (evento 3, PROCJUDIC1 fls. 11-20).

Emitida certidão de óbito, constou como  causa da morte "Hemorragia
encefalica, traumatismo cranio encefalico, queda ao solo" (evento 3,
PROCJUDIC1 fl. 28).

O falecimento foi comunicado em 06/05/2013, ocorrência 672/2013
(evento 3, PROCJUDIC1 fls. 23-24).

Durante o inquérito policial foram ouvidos entre 10/06/2013 e
21/06/2013 os depoentes Jussara Regina Fosch (fls. 25-26), José Luis da Silva
Ribeiro (fls. 33-34),  e Jussara Ana Mayer Becker (fls. 35-37 e 45), a qual forneceu
um pendrive contendo fotos (fls. 38-45).

Ouvido, ainda, Lorenzo Rodrigues de Freitas em 27/06/2013  (fls. 47-
48).

Juntado Laudo de Necropsia (evento 3, PROCJUDIC2 fls. 01-02).

Ouvidos, entre os dias 02/08/2013 e 31/10/2013, Júlio Cesar Rodrigues
dos Santos  (evento 3, PROCJUDIC2 fls. 04), Juan Cesar de Oliveira (fls. 05-06),
Arthur Pacheco Jobim (fls. 08-09), José Antônio Jacovaz (fls. 10-11), Leonardo
Schmitz Jacovaz (fls. 13-14), Jeverson Rodrigo da Silva Medeiros (fls. 20-21),
Everson Cleiono Ferreira Chagas (fl. 32), Jussara Regina Fosch (fl. 34), Tassiano
Dorneles (fls. 35-36), Luciano Rodrigues Souza (fls. 38-39) e Leonardo Schmitz
Jacovas (fls. 43-44).

Realizado levantamento fotográfico do local em 01/11/2013  (evento 3,
PROCJUDIC2 fls. 44-50 e evento 3, PROCJUDIC3 fls. 01-03).
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Juntado prontuário médico-hospitalar de Eduardo Vinícius Fosch dos
Santos (evento 3, PROCJUDIC3 fls. 05-50; evento 3, PROCJUDIC4 fls. 01-50
e evento 3, PROCJUDIC5 fls. 01-06).

Concluída a investigação em 07/11/2023, entendeu a Autoridade
Policial inexistir qualquer indício de existência de infração penal, remetendo os
autos do inquérito policial ao Poder Judiciário, sem indiciamento (evento 3,
PROCJUDIC5 fls. 09-15). 

Recebidos os autos pelo Poder Judiciário em 20/11/2013  (evento 3,
PROCJUDIC5 fl. 18), foi feita remessa ao Ministério Público em
21/11/2013  (evento 3, PROCJUDIC5 fl. 18).

Consignou o Ministério Público, em 06/12/2013, que a família da
vítima havia apresentado àquela Promotoria de Justiça perícia elaborada pelo perito
criminalístico, à época já aposentado pelo IGP, Celso Menezes Danckwardt, na qual 
conclui-se pela existência de fortes indícios e provas técnicas de que Eduardo fora
agredido, sofrendo lesões que causaram sua morte  (evento 3, PROCJUDIC5 fl. 20-
24).  Segundo consta na promoção ministerial, havia suspeita da existência de crime
pelos seguintes indícios: a) lesões na mão direita e na região temporal esquerda que
poderiam indicar uma luta corporal com socos, pontapés e o uso de instrumentos
contundentes, antes de sua queda; b) posição e localização dos traumatismos cranio
encefálicos da vítima que indicariam que fora lançada de costas por cima do muro
da residência da festa, já totalmente desfalecida ou semiconsciente; c) ausência de
qualquer esboço da vítima de reação de proteção da sua cabeça, caindo em decúbito
dorsal completo, local onde permaneceu inerte até ser conduzida ao hospital; d)
traumatismos crânio encefálicos graves que impediram que a vítima se
movimentasse ou pudesse manifestar um pedido de socorro, permanecendo
desfalecida e com convulsões até o momento em que foi levada para socorro
médico; e) intensa lesão arredondada junto à região frontal esquerda da vítima,
incompatível com a queda, provocada, segundo o perito Celso Menezes
Danckwardt, por forte impacto desferido com o auxílio de um objeto contundente,
tal como pau ou cano; f) presença de escoriação em tórax, verificada pelo BPA e
exame realizado pelo médico neurocirurgião - segundo o perito Celso Menezes
Danckwardt, a lesão é compatível com chute ou soco forte; g) informação prestada
por Lorenzo Rodrigues de Freitas Medeiros de que alguns dias depois do ocorrido
houve comentários, por parte dos seguranças, no sentido de que alguém teria
empurrado Eduardo; h) informação prestada pelo jardineiro que fez a limpeza do
local da festa sobre ter notado passadas alargadas no caminho que leva até o muro
onde Eduardo teria caído, mencionando que como estavam dispostas pareciam
pegadas de alguém que corria e não apenas caminhava, como se fugisse de alguém;
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i) oitiva de apenas 11 dos 200 presentes na festa; j) ausência de imagens de câmeras
de segurança, ainda que externas; k) ausência de resposta sobre a coleta de sangue
de dosagem alcoólica e toxicológica na vítima.  (evento 3, PROCJUDIC5 fl. 20-24).

Requereu, assim, a remessa dos autos à Delegacia de Polícia, com a
juntada da perícia elaborada por Celso Menezes Danckwardt, para que investigasse
mais acuradamente o ocorrido  (evento 3, PROCJUDIC5 fl. 20-24).

Diante da promoção favorável do Ministério Público, habilitados em
17/12/2013 Jussara Regina Fosch e Júlio Cesar Rodrigues dos Santos como
assistentes da acusação, desde a fase de investigação criminal, por intermédio de
procurador constituído nos autos (evento 3, PROCJUDIC6 fl. 05).

Determinada, ainda, a remessa  do inquérito à 1ª Delegacia
Adolescente Vítima/DECA, a fim de que fosse feita investigação mais
apurada  (evento 3, PROCJUDIC6 fl. 05).

Recebidos os autos na 1ª Delegacia Adolescente Vítima/DECA em
19/12/2013  (evento 3, PROCJUDIC6 fl. 09).

No dia 20/12/2013 foram ouvidos Gabriel Jaenisch Cação  (evento 3,
PROCJUDIC6 fls 15) e Ana Laura Quadrado Frisina (fls. 16-17). 

Requeridas diligências pelos assistentes da acusação  (evento 3,
PROCJUDIC6 fls. 18-23), foram indeferidas pela Autoridade Policial (evento 3,
PROCJUDIC6 fl. 23).

No dia 24/12/2023 foi ouvida Geórgia Dias Giorgis (fls. 24-25).

Juntadas imagens das câmeras de segurança do Condomínio Jardim do
Sol (fl. 31).

Em 13/01/2014 foi ouvido Fabio Rieth Empinotti  (evento 3,
PROCJUDIC6 fls. 33-34).

Em 20/01/2014 foi realizado relatório informativo pela Autoridade
Policial no condomínio Jardim do Sol, no qual são analisadas imagens vistas no
local e entregues pelo chefe da segurança Luiz Fernando, sendo transcritas algumas
informações por ele prestadas. As imagens foram fornecidas também em pen
drive  (evento 3, PROCJUDIC6 fls. 38-40).
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Em 22/01/2014 os autos do inquérito policial foram restituídos ao
Juízo da 1ª Vara Criminal do Foro Regional da Tristeza, prestando contas das
diligências realizadas. Mencionou a Autoridade Policial que o laudo fornecido
por Celso Menezes Danckwardt, profissional particular contratado pela família do
adolescente Eduardo e realizado a partir de análise de exame indireto (fotografias e
vídeos) é, na verdade, um parecer técnico, e não uma perícia, a qual apenas poderia
ser feita por perito oficial, ou, em certas situações previstas em lei, por perito não
oficial mediante requisição da autoridade competente. Referiu o Delegado de Polícia
causar estranheza a forma como as análises são definitivas e categóricas, ainda que
feitas a partir de imagens com baixa resolução. Aduziu que a compatibilidade das
lesões com socos, chutes, pauladas e luta corporal serve para que, a partir daí, se
busque outros elementos indiciários que possam confirmar ou não a tese, não
podendo, contudo, apontar certezas. Informou, ainda, que: a) foram ouvidas mais
quatro testemunhas, que em momento algum fizeram menção a eventos anormais
durante a festa; b) juntaram-se aos autos as imagens das câmeras de segurança do
condomínio e respectivo relatório circunstanciado, por meio das quais não se extrai
qualquer elemento útil ao processo; c) acostou-se ao processo cópia de
correspondência eletrônica enviada pela administração do condomínio, por meio da
qual informa a inexistência de câmeras de segurança no entorno das casas onde
ocorreu a morte, uma vez que se trata de área privada; d) ofício do Hospital de
Pronto Socorro informando que a divulgação do conteúdo do prontuário médico sem
autorização do paciente é feita apenas com autorização judicial, motivo pelo qual
não forneceram dados sobre eventual coleta de sangue e exame de dosagem
alcoólica e toxicológica na vítima.  (evento 3, PROCJUDIC6 fls. 42-45).

 Levantadas novas questões pelo parecerista perito Celso Menezes
Danckwardt: a) ausência de perícia técnica no local dos fatos; b) ausência de
reconstituição no local dos fatos; c) ausência de levantamento topofotográfico; d)
demora na ida da equipe do DECA ao local dos fatos; e) ausência de requisição de
perícia ao IGP; f) demora em se acionar o Médico Pegista do DML para
comparecimento ao HPS, tendo o auto de necropsia sido emitido com base em
prontuário médico do HPS  (evento 3, PROCJUDIC6 fls. 48-50).

Dada vista ao Ministério Público em 04/02/2014 (evento 3,
PROCJUDIC7 fls. 01), requereu o Parquet em 05/02/2014  que fosse requisitado ao
Hospital de Pronto Socorro as informações sobre realização de dosagem alcoólica e
teste toxicológico em Eduardo Vinícius Fosch dos Santos, bem como a remessa da
cópia de seu prontuário (evento 3, PROCJUDIC7 fls. 03), o que foi deferido pelo
Juízo em 07/02/2014  (evento 3, PROCJUDIC7 fls. 05), tendo o ofício sido
expedido em 11/02/2014  (evento 3, PROCJUDIC7 fls. 06).
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Informou o Hospital de Pronto Socorro, em 23/03/2014, que não
fazem teste toxicológico ou dosagem alcoólica, competência que refere ser exclusiva
do Departamento Médico Legal. Juntou cópia do prontuário médico de Eduardo
Vinícius Fosch dos Santos  (evento 3, PROCJUDIC7 fls. 08-27).

Os assistentes da acusação em 18/04/2014 apresentaram notitia
criminis, requerendo providências e apresentando rol de testemunhas  (evento 3,
PROCJUDIC7 fls. 34-45). Foram requeridas, dentre outras, as seguintes
diligências: a)  nomeação de perito oficial para realizar perícia no prontuário médico
de Eduardo Vinícius Fosch; b) exumação do corpo; c) oficiamento à Autoridade
Policial requerendo oitiva de outros presentes na data do fato; d) reconstituição do
fato (evento 3, PROCJUDIC7 fls. 34-46).

Em 21/05/2014 o Ministério Público requereu que fosse declinada a
competência, a fim de ser procesado e julgado o fato por uma das Varas do Júri de
Porto Alegre, (evento 3, PROCJUDIC7 fls. 49), pedido acolhido em
23/05/2014 (evento 3, PROCJUDIC7 fl. 50).

Recebidos os autos pela Promotoria de Justiça atuante na 2ª Vara do
Júri, requereu o Parquet: a) a decretação do segredo de justiça com relação ao fato;
b) a quebra de sigilo telefônico de duas linhas telefônicas, bem como o oficiamento
às operadoras para informarem a quem pertenciam tais linhas entre abril e outubro
de 2013; c) a quebra do sigilo telefônico de José Antônio Jacovas e do Haras
Jacovas, bem como o oficiamento às operadoras para informarem os números das
linhas utilizadas por ambos entre abril e maio de 2013; d) a quebra do sigilo
telefônico de Simone Cristina Schmitz, bem como o oficiamento às operadoras para
informarem os números das linhas utilizadas por ela entre abril e maio de 2013; e)
busca e apreensão de todos os computadores do Condomínio Jardim do Sol, bem
como remessa do material apreendido ao IGP para recuperação de toda e qualquer
imagem captada pelas câmeras do condomínio das 19hs do dia 27 às 11hs do dia 28
de abril  de 2013, com o envio do respectivo laudo ao juízo (evento 3,
PROCJUDIC8 fls. 04-11).

 Deferidos os pedidos em 24/06/2014, exceto em relação ao "Haras
Jacovas", diante da necessidade de especificação da razão social ou do CNPJ
(evento 3, PROCJUDIC8 fls. 12-14).

Aportou aos autos informação de instauração de Procedimento
Investigatório Criminal - PIC no âmbito dos Ministério Público, autuado sob o nº
00848.00001/2014  (evento 3, PROCJUDIC8 fls. 34-35).
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O acusado Isaias de Miranda prestou declarações perante a Promotoria
do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Alegre em 05/11/2014 (evento 3,
PROCJUDIC21 - fls. 33/34).

A denúncia foi recebida em 18/11/2015 (evento 3, PROCJUDIC21
- fls. 37/38), oportunidade em que foi deferida a quebra do sigilo telefônico das
ligações efetivadas pelo telefone (51) 9711-9704 e (51) 8035-5651, e a expedição de
ofício para a empresa Facebook Inc. para que disponibilizasse informações acerca
da página "A Zona Sul Chegou" e à página pessoal da vítima nos trinta dias
anteriores e posteriores ao fato.

O acusado Luis Fernando Souza de Souza foi citado em 14/12/2015
(evento 3, PROCJUDIC22 - fls. 22/23) e apresentou resposta à acusação, com rol de
testemunhas, por intermédio de Advogados constituídos (evento 3, PROCJUDIC22 -
fls. 38/46).

O acusado Isaias de Miranda foi citado em 28/12/2015 (evento 3,
PROCJUDIC23 - fls. 06/08) e apresentou resposta à acusação, com rol de
testemunhas, por intermédio de Advogado constituído (evento 3, PROCJUDIC22 -
fls. 27/29).

A primeira audiência de instrução ocorreu em 14/06/2016, 
oportunidade em que foram inquiridas as testemunhas Lorenzo Rodrigues de
Freitas Medeiros, Leonardo Schmitz Jacovaz, Georgia Dias Giorgi e Celso
Menezes Fanckwardt, bem como os informantes Jussara Regina Fösch, Júlio
César Rodrigues dos Santos, Júlia Rocha de Assis Brasil, José Luis da Silva
Ribeiro, Cláudio Rogério de Oliveira, Juan César de Oliveira, Arthur Pacheco
Jobim, Vera Lúcia Rodrigues de Freitas Medeiros e Rodrigo Otávio Silveira
Castro (evento 3, PROCJUDIC25 - 07/50; evento 3, PROCJUDIC26 - fls. 01/50;
evento 3, PROCJUDIC27 - fls. 01/50; evento 3, PROCJUDIC28 - fls. 01/22).

A segunda audiência de instrução ocorreu em 23/08/2016, na ocasião
procedeu-se com a oitiva da testemunha Sebastião Zeluar Pereira e
dos informantes informantes Antônio Cavalcanti Rosa e Lara Morshak (evento 3,
PROCJUDIC29 - fls. 34/50; evento 3, PROCJUDIC30 - 01/33).

A terceira audiência de instrução ocorreu em 06/12/2016, momento em
que foi inquirida a testemunha Rodrigo Otávio Silveira Castro (evento 3,
PROCJUDIC32 - fls. 11/).

A quarta audiência de instrução ocorreu em 06/12/2016, oportunidade
em que foram inquiridas as testemunhas Gilmar Antônio Bagatini, Marcos Rovisnki,
Silvestre Jason Ayres Torres, João Carlos Picolli, Jeverson Rodrigo da Silva,
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Eduardo Martins de Moura, Lorenzo Rodrigues de Freitas Medeiros e Geórgia dias
Georgi, assim como os informantes Airton César Ghedini, Ricardo Soares Neglia e
Rubens de Paula Pedroso (evento 3, PROCJUDIC35 - fls. 19/50; evento 3,
PROCJUDIC36 - fls. 01/50; evento 3, PROCJUDIC37 - fls. 01/31).

A quinta audiência de instrução ocorreu em 29/06/2017, na ocasião
foi ouvida a testemunha Aladim Peixoto de Oliveira (evento 3, PROCJUDIC38 - fls.
47/50).

A sexta audiência de instrução ocorreu em 06/07/2017, momento em
que foram inquiridas as testemunhas Matheus Negro Dorneles e Marcelo Oliveira
Ferreira (evento 3, PROCJUDIC39 - fls. 20/40).

A testemunha Jussara Ana Mayer Becker foi ouvida na Comarca de
Armação dos Búzios/RJ em 31/07/2017 (evento 3, PROCJUDIC40 - fls. 14/15).

A testemunha Tassiano Dorneles foi ouvida na Comarca de Santo
Augusto/RS em 14/12/2017 (evento 3, PROCJUDIC42 - fls. 37/39).

A audiência de acareação requerida pela Defesa do acusado Isaias de
Miranda, referente aos Peritos Assistentes Celso Menezes Dakwardt e Marcos
Rovinski, ocorreu em 29/03/2018 (evento 3, PROCJUDIC42 - fls. 47/50; evento 3,
PROCJUDIC43 - fls. 01/21).

Em 27/07/2022, os acusados Isaías de Miranda e Luis Fernando Souza
de Souza foram interrogados por esse Juízo (evento 100, TERMOAUD1).

Encerrada a instrução, substituído o debate por memoriais, o
Ministério Público postulou pela procedência da pretensão acusatória nessa fase e a
consequente pronúncia dos acusados, nos exatos termos da denúncia (evento 107,
MEMORIAIS1).

Os Assistentes de Acusação, no mesmo sentido, postularam a
pronúncia de Isaías e Luis Fernando (evento 112, MEMORIAIS1).

A Defesa de Isaías de Miranda pleiteou pela absolvição sumária e,
subsidiariamente, pela impronúncia do acusado (evento 114, MEMORIAIS1).

A Defesa de Luis Fernando Souza de Souza postulou a absolvição
sumária do acusado e, subsidiariamente, a sua impronúncia. Ainda, reiterou o pedido
de produção de provas de perícia in loco ou a declaração de nulidade ante a negativa
de produção da referida prova (evento 115, MEMORIAIS1).
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Os autos vieram para a fase decisória.

 

II - FUNDAMENTOS

De saída, consigno que a nulidade ventilada pela Defesa de Luis
Fernando, relativamente à inspeção judicial in loco, já foi enfrentada e rejeitada
por ocasião da última audiência de instrução, oportunidade em que foram colhidos
os interrogatórios.

Não havendo outras questões que exijam enfrentamento preliminar,
portanto, passo, de imediato, à análise do mérito.

Destaco que a pronúncia diz respeito a mero juízo de admissibilidade
da acusação, devendo o julgador, em seu exame, ficar adstrito à existência de
provada materialidade do delito e suficientes indícios de sua autoria ou participação,
nos termos do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.

Aliás, nem mesmo poderia ser diferente, já que a análise dos fatos e
das provas que apontam para a autoria/participação deve ser realizada pelos jurados,
representantes da sociedade, que são os juízes naturais da causa.

Nesse sentido, a materialidade do fato I encontra-se consubstanciada
pela Certidão de Óbito da vítima Eduardo Vinícius Fosh dos Santos (fl. 38 - evento
3, PROCJUDIC14) e pelo Laudo de Necropsia (evento 3, PROCJUDIC47 - fls.
21/38).

A materialidade do fato II se confunde com os indícios de autoria,
razão pela qual serão analisados em conjunto, oportunamente, se for o caso.

Passo à análise acerca da verificação da existência de indícios
mínimos de autoria do crime doloso contra a vida imputado a ISAIAS DE
MIRANDA que autorize a sua submissão perante o Tribunal Popular do Júri.

Neste contexto, recorro à peça inaugural desta ação penal, a fim de
extrair os fatos que levaram o Parquet a denunciar o referido acusado e LUIS
FERNANDO SOUZA DE SOUZA pelo crime conexo (art. 347, parágrafo único, do
Código Penal).

De saída, depreendo que a denúncia não expõe de forma clara qual
vínculo subjetivo entre a morte e o acusado ISAIAS DE MIRANDA. Com efeito, o
que se extrai da peça incoativa é que referido acusado “teria matado a vítima,
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desferindo golpes com instrumento contundente, chutes, socos, querendo, ou, ao
menos assumindo o risco do resultado morte”.

Percebe-se que a própria inicial não descreve, em absoluto, de que
forma se chegou a ISAIAS DE MIRANDA como sendo o autor dos aludidos golpes
(e precipitação da vítima do alto da residência de nº 47 para a de nº 46).

Pois bem.

Estabelecidas as balizas da acusação, passo à minuciosa análise do
manancial probatório a fim de extrair elementos que deem sustentáculo à pretensão
acusatória estatal em desfavor do acusado citado.

LORENZO RODRIGUES DE FREITAS, melhor amigo da vítima,
perante a autoridade policial: No dia do fato, (...) O depoente estava convidado para
uma festa e Eduardo não. A mãe do depoente levou-o até a frente do condomínio
onde ocorreu a festa, juntamente com Dudu e Artur. A festa era de um grupo de
amigos, não era de uma pessoa em específico. O grupo se chama a Zona Sul
Chegou. Eduardo não fazia parte do grupo. O depoente faz parte do grupo. O dono
da residência é Leonardo. Não é amigo dele. Era cobrada a entrada, no valor de R$
30,00 (trinta reais) o masculino e R$ 10,00 (dez reais) o feminino. A bebida
alcoólica lá dentro em liberada. Não sabe dizer quem organizou a festa. Pagou o
ingresso na hora, juntamente com Eduardo e Artur. Na maioria dos momentos da
festa estava próximo de Eduardo. Havia entre cem e cento e cinquenta pessoas na
festa. Ingeriu bebida alcoólica na festa. Não havia garçom nem atendente de bar,
cada um ia lá e pegava a bebida alcoólica que ia consumir. Eduardo também bebeu
bebida de álcool. O depoente ficou “bêbado” na festa. Dudu gostava de “beber”
bastante nas festas. Dudu havia ingerido bastante bebida de álcool e também estava
embriagado.  Não viu pessoas utilizando drogas, apenas fumando cigarro. Dudu
fumava maconha de vez em quando, mas não viu ele fumando maconha naquele dia.
Entre 05h e 5h 30min voltou para sua casa. Até este momento Eduardo estava na
festa. Conversaram, onde ele disse que iria ficar mais um pouco e “qualquer coisa”
pegaria um táxi para a casa do depoente. O pessoal estava usando o mato para
urinar, mas não o local onde Dudu caiu, pois ali havia segurança para não
deixarem as pessoas passarem, (foi mostrada a foto do local onde Eduardo caiu).
Para chegar no local de onde Dudu caiu, era um local “ruim” pois haviam vários
níveis de muros (mais ou menos de um metro), com árvores e vegetação. As pessoas
não estavam usando aquele local para urinar. Alguns dias depois ficou sabendo que
os seguranças disseram que alguém havia empurrado Dudu. Mas acha que eles
disseram isso para se eximir de não estar no local onde deveriam. Havia dois
caminhos para chegar naquele local (de onde Dudu caiu) e os seguranças estavam
resguardando um dos caminhos. O outro caminho era um local ruim, pois já era o
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muro da casa, com árvores. Não sabe dizer até que horas os seguranças estavam
contratados para ficar. Não sabe quem contratou os seguranças nem de qual
empresa eram. Eduardo não tinha inimigos.  Ele nunca teve atrito ou brigas, com
outras pessoas. Nunca viu ele se metendo em nenhum conflito, muito menos na
festa. Todos da festa conheciam Dudu. (...) Não sabe informar se havia algum
adulto responsável, no local da festa. (...) (fls. 46/47 - evento 3, PROCJUDIC1).

No Ministério Público LORENZO relatou que: (...) era amigo de
EDUARDO VINICIUS FOSCH DOS SANTOS. (...) Que a ultima vez que viu
EDUARDO na festa foi por volta das cinco horas da manhã, quando se despediram,
pois o depoente iria para casa. Naquela oportunidade, EDUARDO estava um pouco
embriagado, estava na companhia de várias outras pessoas da festa e lhe disse que
iria dormir na casa de ARTHUR JOBIM. Que o grupo que acompanhava Eduardo
era composto na sua maioria por meninas. Que EDUARDO, ao se despedir, o
abraçou e, após, abraçou também algumas das meninas que estava no grupo que o
acompanhava. Que soube, mais tarde, que um amigo chamado JUAN CESAR DE
OLIVEIRA, o “Pequeno", passou por uma situação estranha naquela noite. Que
Juan Ihe contou que estava com uma menina fora dos limites da casa onde ocorria
a festa, bem próximo a outra casa existente nas proximidades, quando foi rudemente
orientado a se retirar dali por um segurança do condomínio. Durante a festa o
depoente viu diversas vezes o carro dos seguranças do condomínio circular nas
imediações. (...). Que quando saiu da festa, por volta das 05h15min, os seguranças
da festa ainda estavam trabalhando. Que não os viu se retirando do local. Que
durante praticamente toda a festa havia muita gente em volta da piscina, havia
mesas e cadeiras no local, e por isso a concentração de convidados por ali, de
modo que seria impossível alguém passar pelas escadarias e se dirigir ao pomar
sem ser notado. Que depois de encontrarem EDUARDO ferido e depois de sua
condução ao HPS, a tardinha, sua mas recebeu um telefonema de um funcionário do
dono da casa onde transcorreu a festa, e esse homem repreendeu agressivamente a
mãe do depoente, culpando-a de ter “colocado” EDUARDO na testa. Esclarece que
o depoente era convidado, assim como ARTHUR JOBIM. EDUARDO não havia
sido convidado para atesta, embora fosse conhecido de grande parte dos
participantes. Que EDUARDO não foi convidado para festa, certamente, porque
embora conhecesse a maioria dos Convidados não convivia muito com eles pois já
tinha concluído o ensino médio. Que embora EDUARDO não tivesse sido
convidado, sua entrada no condomínio e na festa foi expressamente autorizada
pelos seus organizadores. (...). (fls. 11/12 - evento 3, PROCJUDIC55).

Em Juízo (fl. 29 - evento 3, PROCJUDIC25), Lorenzo afirma de forma
categórica que não sabe quem foi; ninguém lhe disse nada; ninguém lhe disse
sobre atrito entre Eduardo e os seguranças; os únicos seguranças que a
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testemunha refere são os que faziam a segurança da festa (contratados), e não
do Condomínio (o que, remotamente poderia se chegar ao acusado ISAIAS DE
MIRANDA).

JULIA ROCHA DE ASSIS BRASIL, amiga da vítima, perante a
Promotora de Justiça relatou que (fls. 13/14 - evento 3, PROCJUDIC55): Que era
muito amiga de EDUARDO VlNlClUS FOSCH DOS SANTOS. Que foi convidada
para a festa da qual participou EDUARDO VlNlClUS na madrugada de 28/04/13.
Que chegou no local perto da meia noite, na companhia de uma amiga,
VALENTINA. Que, durante a testa, ficou na companhia de várias pessoas, inclusive
de DUDU, como era chamado EDUARDO VlNlCIUS. Que ficou na festa até cerca
de 07h. Acha que os seguranças da festa, que eram três, já tinham ido embora, não
tem certeza. Que a última vez em que viu DUDU foi pelas 06h. Que acredita que
por essa hora não havia mais seguranças na festa. Que estavam perto da piscina,
em um avarandado. Que eram cerca de seis pessoas. Que a festa estava no final.
Muitas pessoas já tinham ido embora, outras estavam esperando os pais (poucas).
Que a declarante estava na companhia de DUDU e próximo dali havia mais quatro
meninas. Que já nem conversavam mais, pois estavam quase dormindo. Que
DUDU, que estava sentado, levantou-se, e saiu dali caminhando, indo em direção
ao pátio, sem dizer aonde ia. Que não notou se, ao chegar ao pátio, DUDU tomou a
direita ou à esquerda. Que acredita que ele não tenha saído para ir embora, até
porque ele não se despediu de ninguém. Que talvez ele tenha saído para ir ao
banheiro ou algo assim. Que DUDU, naquele momento estava um pouco
embriagado, mas quando ele se embriagava, não ficava agressivo, pelo contrário,
ficava emotivo, falante e bem humorado. Que aquela hora, não havia mais
convidados no pátio da casa. Que DUDU iria embora com a declarante, por isso,
cerca de meia hora depois, passou a procurá-lo, mas não o encontrou, ligou para
ele, mas ele não atendeu o telefone então, desistiu de encontrá-lo e foi embora com
outros amigos (ARTHUR JOBIM, MlCHAEL PERElRA e RAFAEL JACQUES). (...).
Que durante a festa chegou bem perto de DUDU e que não notou machucados nele
nem nas mãos nem na testa. Que durante a festa não saiu dos limites da casa aonde
ocorreu o evento. Que tem notícia de que aqueles convidados que saiam dos limites
da casa eram repreendidos pelos seguranças do condomínio e instados a retornar
para o local da testa. Que JUAN, de apelido PEQUENO, contou isso para a
declarante. (...). Que soube que o cachorro da dona da casa vizinha, aonde DUDU
foi encontrado ferido, morreu inexplicavelmente, cerca de uma semana depois do
ocorrido, e o cachorro era jovem e saudável. Que talvez isso tenha a ver com o fato
de a tal vizinha ter entregado fotografias à Polícia. Que DUDU era um rapaz
calmo, de paz e de bem com a vida, era esportista, e, ao que saiba, não era
praticante de lutas marciais. Que na festa não havia ninguém de quem DUDU não
gostasse ou tivesse alguma desavença. Ainda: Na hora de ir embora, procurou por
Dudu e não o encontrou. Nesse momento já estava clareando o dia. Em torno das
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5h30, foi a última vez que viu Dudu. A declarante e o Dudu estavam sentados junto
com mais pessoas que estavam esperando os pais. Nesse momento ele se levantou e
saiu. Estavam na varanda, próxima a piscina, sentados numas cadeiras de plástico,
como consta na fotografia de nº 5, na fl. 82 do IP. Quando se levantou. Eduardo foi
em direção à piscina. Eduardo poderia ter ido tanto para o pátio, quanto para as
ruas do condomínio. A declarante acha que a música já havia sido desligada.
Declara que Dudu já estava meio sonolento quando se levantou em direção à
piscina. Diz que provavelmente tinham seguranças nas ruas do condomínio. Surgiu
uma primeira informação de que havia caído do muro, mas não sabe de onde partiu
esta informação. Afirma que Dudu em nenhum momento disse que havia sido
maltratado ou tido alguma briga com alguém. Não tinha mais ninguém. A
declarante não entende porque Dudu iria em direção à casa de Jussara (...). (fl. 40 -
evento 3, PROCJUDIC56).

Em Juízo (fl. 40 - evento 3, PROCJUDIC25), afirmou ter sido a
última pessoa a estar com a vítima; que Eduardo estava bêbado e sonolento; em
nenhum momento viu ou ouviu a vítima ter qualquer problema/desavença com
alguém ali na festa; não viu Seguranças do Condomínio fiscalizando ou entrando
na festa.

JUAN CESAR DE OLIVEIRA, na Delegacia de Polícia esclareceu
que: foi em uma festa organizada por um grupo de pessoas. É um grupo de 24 (vinte
e quatro) pessoas que se organizaram pelo Facebook. O depoente faz parte do
grupo e ajudou no evento, convidando pessoas para a festa. (...) Para entrar na
festa deveria ser paga a quantia de R$ 10,00 (dez reais) para mulher e R$ 15,00
(quinze) ou R$ 20.00 (quinze) para homens. O dinheiro foi usado para pagar o DJ,
a iluminação, os seguranças e as bebidas. PR. Foi Matheus que contratou os
seguranças para trabalhar na festa. (...). PR. Na festa tinha vodka e cerveja como
bebidas. PR. Não viu se havia drogas (cocaína e/ou maconha) na festa. PR. A
bebida estava no bar“ era só pegar e servir-se. PR. (Foi mostrada a fotografia
CIMG 2932 e questionado se utilizavam aquele local em cima do muro para urinar)
R. Sim, usavam toda a extensão do muro para urinar, o depoente mesmo urinou
próximo a uma árvore que está na foto (na parte superior da foto. do lado direito).
PR. Dudu era uma “cara” muito da paz, ele não tinha inimigos e se tivesse inimigos
ele não chegou perto da festa. PR. Todos da festa conheciam Dudu. PR. O pai de
Leonardo não estavam na casa, pois O pai dele vai para o Aras nos finais de
semana. PR. A casa onde ocorreu a festa é do pai de Leonardo. PR. As pessoas que
estavam na festa eram adolescentes, entre 16 e 17 anos. PR. Viu Dudu bebendo na
festa. Na última vez que viu ele na festa ele estava com um copo na mão. PR. Viu
Dudu pela última vez perto das 03 horas da madrugada. PR. Havia em torno de
duzentas pessoas na festa. PR. Dormiu no local da festa. Acordou perto das 11
horas para arrumar a casa, quando viu uma ambulância passando. A ambulância
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estacionou na casa ao lado e foi ver o que havia ocorrido, quando constatou que
era Dudu que estava caído. Não conseguiu chegar perto do corpo (fls.05/06 - evento
3, PROCJUDIC2).

Em Juízo (fl. 47 -evento 3, PROCJUDIC26; fl. 05 - evento 3,
PROCJUDIC27) JUAN afirma que em nenhum momento os seguranças do
Condomínio entraram na área privada da casa em que ocorria a festa.

ARTHUR PACHECO JOBIM, amigo da vítima, na polícia afirmou
que: Que era amigo de Eduardo há vários anos, estavam sempre juntos; Com
relação a festa foi um grupo de amigos quem organizou e convidou o informante;
Na realidade Eduardo não estava na lista de convidados, pois neste dia ele estava
viajando e quando retornou a noite foi convidado por um de seus amigos para ir a
tal festa; Não participou da organização da festa; O nome que o pessoal usa na
rede de relacionamento é "o pessoal da zona sul chegou", são os organizadores da
festa que usaram como convite para festa; A galera foi toda convidada pelo
facebook; Nesta festa havia mais ou menos uns quatro seguranças; Não sabe quem
efetuou a compra das bebidas e tampouco o o local de compra; Pagou em torno de
quinze a vinte reais para entrar na festa; Na entrada havia um rapaz com uma lista
na mão Onde olhava na lista o nome do convidado e depois fazia a cobrança do
ingresso; Não conhecia este rapaz; Havia muitos menores de idade nesta festa, mas
pelo que viu era na grande maioria maiores de dezesseis anos de idade; O
declarante disse que durante a festa ingeriu água e cerveja; Não sabe dizer se havia
refrigerantes; Nesta festa havia muita vodka e energético, além da cerveja; A festa
ocorreu no interior da residência de LEO, somente o conhecia de Vista; Nunca
soube que Eduardo pudesse ter algum inimigo, pois era uma pessoa muito bem
relacionada com o pessoal; As pessoas estavam indo urinar em vários cantos do
pátio da residência, não sabia se tinha algum lugar específico além do banheiro
para fazer as necessidades fisiológicas; Acredita que Eduardo estivesse ingerido
cerveja, mas não ficou muito próximo dele na festa, pois o declarante estava
"ficando" com uma menina; Mas notava que ele estava mais alegre, lembra que na
madrugada quando viu Eduardo pela última vez ele não estava tão bêbado; Ele
tinha por hábito de ingerir bebida alcoólica na festas, fazia uso de cerveja e
energético; Passados alguns dias o declarante foi com alguns amigos até o local
onde supostamente Eduardo poderia ter caído, mas não lembra se ali as pessoas
estariam usando para urinar; Não tem a mínima ideia do que possa ter ocorrido
com Eduardo (fl. 08 - evento 3, PROCJUDIC2).

Em Juízo, reproduziu a versão, não fazendo qualquer menção de
violência e, muito menos, de vínculo entre a morte da vítima com qualquer conduta
do acusado ISAIAS DE MIRANDA.
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LEONARDO SCHMITZ JACOVAZ, filho do dono da residência
onde aconteceu a festa, na Delegacia de Polícia afirmou o seguinte: Foi feito uma
festa entre amigos em sua residência. São pessoas que se conhecem há bastante
tempo. A lista dos participantes da festa foi entregue ao condomínio, para que fosse
conferida no momento da entrada. Conhecia de vista Eduardo, mas não tinha
nenhuma relação de amizade com ele. Eduardo não havia sido convidado para a
festa, ele entrou de “bicão”. PR. Não tinha inimizade com Eduardo, pois não tinha
relação com ele. A parte da organização da festa foi dividida e foi Mateus Dorneles
quem contratou os seguranças. PR. Tinha bebida alcoólica na festa. As bebidas
foram levadas pelos convidados. PR. Quem não levava bebida, pagava em dinheiro,
que era para pagar os seguranças e o DJ. PR. Eram três seguranças que estavam
tomando conta da casa. Os organizadores da festa que pegavam o dinheiro. A
maioria dos convidados da festa eram adolescentes. PR. Tinha vodka e cerveja para
as pessoas que estavam participando. PR. Tinha água e guaraná para quem não
quisesse bebida de álcool. PR. Os adultos que haviam no local eram os seguranças.
PR. Havia em torno de cem pessoas na festa. PR. Viu Eduardo na festa e notou que
ele estava um pouco alcoolizado. Lembra que o viu no final da festa, depois das
quatro e pouco. O DJ já havia encerrado seu trabalho e havia poucas pessoas,
alguns estavam esperando os pais para ir embora e outros iriam dormir na casa do
depoente para auxiliar na faxina no dia seguinte. PR. Afirma que não limpou o
local onde Eduardo caiu e não sabe informar que o fez. PR. Afirma que não tem o
costume de beber bebida de álcool. PR. Não sabe informar se estavam usando o
bosque para urinar. PR. Não Ficou sabendo de nenhuma desavença de Eduardo
com outra pessoa, era uma festa entre amigos. PR. Seu pai estava sabendo sobre a
festa, mas não sabia a forma que ocorreria o evento o depoente está apresentando
uma lista das pessoas que organizaram a festa. No dia seguinte à festa o segurança
do condomínio chamou o depoente, para ir reconhecer a pessoa que estava caída no
pátio da vizinha Isso ocorreu próximo ao meio dia (fls. 12/13 - evento 3,
PROCJUDIC2).

Em Juízo (fl. 09 - evento 3, PROCJUDIC27) LEONARDO JACOVAZ
informa acreditar que o segurança contratado (e não do Condomínio) que estaria
no local que dava acesso à divisa das casas 47/46, impedindo a passagem; assevera
que os seguranças do Condomínio não entraram na casa e nem na área da festa.

GABRIEL JAENISCH CAÇÃO, na Delegacia de Polícia, disse que
EDUARDO era pessoa conhecida e amigo de todos os que estavam na festa (fl. 14 -
evento 3, PROCJUDIC6): Foi convidado por Leonardo Jacovaz a ir a uma festa na
casa dele. O depoente não participou da organização da festa. Quem organizou a
festa foi Leonardo e alguns amigos dele, os quais não sabe dizer quem são. (...)
Conhecia Eduardo, mas não era amigo dele, eram apenas conhecidos, que
conversavam durante as festas. Tinha bebidas alcoólicas na festa, onde cada um
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levava o que iria consumir. (...). No horário que foi embora, Eduardo já estava um
pouco “alterado”. No dia seguinte, ficou sabendo que Eduardo havia falecido.
Pelas redes sociais estavam falando que ele havia caído em um local que estavam
indo para urinar. Até o momento que ficou na festa não houve brigas ou discussões.
Acha difícil Eduardo ter se envolvido em alguma briga, pois no local eram todos
amigos e conhecidos, que vivem na mesma “zona”, “todo mundo” na festa era
conhecido do Eduardo, todos se conheciam.

Em Juízo, nada acresceu ou esclareceu quanto à autoria delitiva.

GEORGIA DIAS GIORGIS na fase inquisitorial relatou que: um
grupo de amigos chamado A Zona Sul Chegou, organizou uma festa e a divulgação
foi feita pelo Facebook. (...) Pelo que se recorda, pagou a quantia de R$ 10,00 (dez
reais) para entrar na festa. Os guris pagavam uma quantia maior, mas não sabe
informar quanto era. Pagou a quantia no momento da entrada na festa, não
sabendo informar para quem entregou a quantia, foi para um dos seguranças. (...)
Chegaram ao local da festa entre 23h 30min e 00h. A depoente não saiu da festa
com as amigas, pois ficou para auxiliar na limpeza do local no dia seguinte. As
bebidas alcoólicas eram liberadas, estavam livres para serem servidas e
consumidas. Qualquer participante da festa poderia consumir bebidas alcoólicas no
local. A depoente consumiu pequena quantidade de bebida alcoólica. Um copo com
vodka e energético. Estava sóbria e com a consciência lúcida, durante toda a festa.
Conhecia Leonardo, e dono da residência, e a maioria das pessoas que estavam na
festa. Também conhecia a vítima Eduardo. (...) Não teve nenhuma briga durante a
festa. Era entorno de 04h da manha a última vez que viu Eduardo pela casa, mas
era uma casa grande e ele poderia estar em outro local. o DJ parou de tocar entre
05h e 06h. Após isso foram organizar o local e ficaram até as 08 horas limpando a
casa. Lembra que Rafael Jaques, Arthur Jobim e Julia Rocha de Assis Brasil iriam
embora com Eduardo, mas não o encontravam. Eles deram uma olhada pelo pátio
da casa para procurar Eduardo, mas não o localizavam, também ligaram para o
celular dele, mas caia na caixa postal. Em horário aproximado das 05h 30min foi
que Rafael, Arthur e Julia começaram a procurar por Eduardo. Em torno de 06h 30
que eles foram embora. Não se recorda com exatidão, mas era em torno de 10h da
manhã quando ficou sabendo que haviam encontrado Eduardo, contudo a depoente
não foi vê-lo. pois um dos amigos que esteve lá disse que era melhor não ver. E o
Pablo que disse por não ir ver Eduardo. Eduardo não tinha desafetos, ele “se dava
bem” com todos. Depois do ocorrido, o assunto foi comentado pelo Facebook, mas
em nenhum momento foi comentado que ele foi emburrado do muro ou que tivesse
brigado na festa. Dos jovens que ficaram na residência para auxiliar na limpeza se
lembra de Pablo Fernandes, Gerônimo, Geórgia, Tiago Dalanhol, Antônio Brasil,
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Leonardo Jacovas e a namorada, mas havia mais algum 5 pessoas, pois eram em
torno de dez pessoas. (...) Os seguranças não ficaram a festa inteira (fls. 24/25 -
evento 3, PROCJUDIC6).

Em Juízo (fls. 27 e 30 - evento 3, PROCJUDIC27) GEORGIA DIAS
afirma que os seguranças do Condomínio não entraram na casa e nem na área
da festa; complementa que com relação ao envolvimento de “algum” segurança
na morte da vítima não se passa de suposição.

No mesmo sentido os depoimentos, em Juízo, de ANTONIO
CAVALCANTE ROSA (fls. 34/45 - evento 3, PROCJUDIC29) e LAURA
MORSHAK VIEIRA (fls. 45/50 - evento 3, PROCJUDIC29; fls. 01/12 - evento 3,
PROCJUDIC30).

ANTONIO CAVALCANTE ROSA afirmou, inclusive, que não viu os
seguranças do Condomínio na festa (fl. 34 - evento 3, PROCJUDIC29).  LAURA
MORSHAK VIEIRA, de igual forma, assevera que não viu e nem notou
seguranças do Condomínio no local dos fatos; que os seguranças que viu no local
eram os da festa (contratados, e não do Condomínio); que nem os seguranças do
Condomínio nem na festa se dirigiram aos integrantes da festa (fl. 45 - evento 3,
PROCJUDIC29).

JEVERSON RODRIGO DA SILVA, na Delegacia de Polícia contou
o seguinte: Que foi contratado via telefone, sendo que os contatos que tinha era de
Leonardo Jacovaz e de Mateus. O depoente ficou na entrada da residência, com
uma lista nas mãos e somente poderia entrar na festa, quem estava com o nome na
lista ou autorizado pelas pessoas “que estavam com as pulseiras”, que eram os
organizadores. Não se recorda dos nomes, mas aproximadamente seis pessoas
tinham pulseiras e estavam organizando a festa, essas pessoas poderiam autorizar a
entrada de alguém que não tinha o nome na lista. Eram três seguranças na festa,
além do depoente também estavam fazendo a segurança Taison e Everson. Foram
contratados para ficar das 11 horas até as 05 horas da manhã do dia seguinte.
Quando terminou o horário contratado, conversou com Leonardo e logo o depoente
e os outros dois seguranças foram embora. Durante a festa, Everson ficou
responsável de controlar a parte interna da casa e Taison ficou cuidando entre a
garagem e a piscina, passando por trás da casa. Ali (entre a garagem e a piscina)
também havia acesso a uma outra casa e não era para deixar os participantes da
festa irem àquele local. Obs.: O depoente está apresentando uma listagem (a qual
foi tirado copia) com o nome de todas as pessoas que participaram da festa.
Quando chegaram a festa, já havia algumas pessoas na casa. Na listagem
apresentada o nome de Eduardo foi escrito como “Fortes”, entretanto no verso da
terceira folha o nome dele está escrito de forma correta “Eduardo Foshe”, sendo
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que anotou o nome posteriormente, pois recebeu uma ligação de um colega do
Ministério Público, o qual disse que havia dado um “problema na festa”, pois um
dos participantes havia caído no terreno de um vizinho, então o depoente perguntou
as características físicas, assim se recordou de quem se tratava, pois era o único
moreno na festa. Recorda-se de ter visto ele (Eduardo) “pra lá e pra cá” com um
copo na mão. Ele (Eduardo) entrou na festa com um casaco, mas depois estava
andando com uma camiseta clara. PR. Não se recorda a que horas viu Eduardo
pela última vez. PR. Não sabe informar se Eduardo estava na casa no momento em
que foi embora. PR. Nega que Eduardo tenha entrado de “bicão”, pois a todo
momento havia um dos organizadores ao lado do depoente, que dava autorização
para a pessoa entrar na festa e depois de autorizado era escrito o nome na lista, à
punho. PR. Os convidados da festa não chegavam com bebidas alcoólicas, a bebida
já estava toda na casa quando o depoente chegou ao local. PR. Quando foi embora,
ainda havia pessoas na casa e o DJ ainda estava tocando. PR. Não teve brigas ou
confusões durante o andamento da festa. Na listagem que entregou há o celular do
responsável Leonardo Jacovaz. PR. Os nomes da lista possuem um sinal do lado ou
um “OK“, sendo essas as pessoas que passaram pelo depoente para entrar na festa,
entretanto quando chegou à festa, já havia em torno de quinze pessoas no local (fls.
20/21 - evento 3, PROCJUDIC2).

EVERSON CLEINO FERREIRA CHAGAS aduziu que: seu amigo
Jeverson entrou em contato e o convidou para fazer segurança em uma festa,
juntamente com ele e Taison. Chegaram ao local da festa próximo das 22h30min,
mas estavam contratados a partir das 23h. Foi contratado para trabalhar das 23h
até as 05h do dia Seguinte. Não foi feito contrato em papel, foi tudo feito
verbalmente. O depoente estava cuidando da parte interna da casa e ficava no
acesso ao segundo andar. Só tinha acesso ao segundo andar da casa os
organizadores da festa, que usavam uma pulseira amarela. Não ficou na parte da
frente da casa, tampouco nos fundos. Enquanto estava na casa não teve nenhuma
briga ou confusão. Recorda-se de ter visto um adolescente negro ou moreno na
festa, pois os outros participantes da festa eram claros, ele era único participante
da festa negro. Não se recorda da última vez que viu o adolescente, mas ele passava
toda hora para pegar bebida, pois o depoente estava próximo ao local onde ficava a
copa. A bebida era liberada e cada um dos participantes que se servia. Foram
embora as 05 horas da manhã e ainda havia pessoas na festa e o som “rolava”
normalmente. PR. Não se recorda se o menino (Eduardo) estava na casa no
momento em que foi embora. PR. Não sabe dar informações sobre a entrada dos
convidados, pois foi Jeverson que ficou cuidando do acesso à festa. PR. Quando
chegaram à casa, as bebidas da festa já estavam todas armazenadas na copa e os
organizadores já estavam na residência (fl. 31 - evento 3, PROCJUDIC2).
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LUCIANO RODRIGUES SOUZA – TAISON: Que foi convidado
por Everson para fazer a segurança em uma festa. Chegaram no local as 22 horas,
mas estavam contratados para começar a trabalhar às 23 horas. Estava contratado
para trabalhar até as 05 horas da manhã. O depoente ficou responsável por cuidar
a parte da garagem e também para não deixar as pessoas passarem para os fundos
da casa. No local onde o depoente estava cuidando, havia um muro alto, com uma
grade esticada. Quando os participantes da festa chegavam onde estava o depoente
eram barrados e não os deixava passar. Enquanto o depoente esteve cuidando do
local, ninguém passou para a parte de trás da casa. As casas não tinham muros
entre elas. A todo momento via os vigilantes do condomínio passando de moto e de
carro, com a luz ligada, PR; Não se recorda de nenhum participante da festa negro,
pois onde estava pouca gente ia. Os participantes chegavam até o depoente e tinha
que retornar. PR. Não teve nenhuma briga durante a Festa. Não teve nada que
pudesse causar tumulto ou confusão. PR. Quando chegaram lá, já havia várias
caixas de bebida alcoólica na residência, tinha muita bebida, “caixas e caixas“.
PR. Quando bateu as 05 horas, recebeu o dinheiro juntamente com Everson e
Jeverson e logo foram embora. PR. Foi Jéverson quem cuidou da recepção e da
entrada das pessoas na casa, não sabendo passa informações sobre isso. PR,
Quando foram embora a festa estava “normal”, com música, bastante gente e
bebida. PR. De onde estava conseguia ver a entrada da festa (casa) e não viu
pessoas entrando com bebidas alcoólicas. PR: Tinha a ordem do dono da festa para
“não deixar entrar com bebidas” e também para não revistar os convidados e
participantes (fl. 38 - evento 3, PROCJUDIC2).

JUSSARA ANA MAYER BECKER na Delegacia de Polícia afirmou
o seguinte: Chegou em casa perto das 1h, de táxi. Viu que havia uma pessoa caída
em seu pátio. Saiu do veiculo, juntamente com o taxista, onde ele disse que tinha
uma pessoa deitada no pátio. Ao entrar no pátio de sua residência, visualizou uma
pessoa caída no chão, de barriga para cima e com as pernas estendidas, estando os
pés embaixo da escada. Tinha muito sangue na região da cabeça e a roupa estava
“mijada”. Ele estava com suas vestes compostas. O taxista disse que ele estava
pedindo ajuda, mas não escutou isso. Não escutou o adolescente articular nenhuma
palavra, ele só gemia e fazia grunhidos. Ligou para o pessoal da portaria e
informou que havia um rapaz caído no pátio de sua casa. Questionou o chefe da
segurança José Luiz, sobre como aquele rapaz havia entrado no local, onde ele
relatou que havia ocorrido uma festa na casa ao lado, na casa 47, onde haviam
mais de cem pessoas. Foi chamado o SAMU e chegaram em torno de vinte minutos.
Enquanto o SAMU não chegava fez uma filmagem e também tirou fotos do corpo. O
menino fazia movimentos com os braços e com a cabeça. Ele estava com várias
marcas na cabeça, pelo menos cinco. Parecia que alguém tinha batido com alguma
coisa na cabeça dele. Os pés dele também estavam embaixo da escada, estava em
uma posição estranha. Ele não se arrastou, pois se tivesse arrastado teria marcas

5024808-68.2013.8.21.0001 10022244536 .V128

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

2ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre



22/08/22, 11:31 :: 10022244536 - eproc - ::

https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0616408135f2fdb855a783a… 21/31

de sangue. Também não tinha nenhum osso quebrado. A escoriação era na cabeça,
na nuca. (Foram visualizadas as fotos tiradas pela depoente, onde ela relatou) Foto
2913: Aparece uma marca na cabeça do adolescente, do lado esquerdo, próximo a
orelha e haviam outras marcas parecidas, com mesmo tamanho e formato, as quais
estavam no couro cabeludo mais para o lado esquerdo, e não aparecem nas fotos.
Eram em torno de cinco marcas na cabeça. Fotos 2929 e 2930: Mostram o muro.
Fotos 2932: Mostra a posição da escada e do muro. Muitas das pessoas que
estavam na festa residem no condomínio. Enquanto o SAMU estava fazendo o
atendimento chegaram alguns adolescentes que estavam na festa, cerca de quinze
pessoas, alguns dos adolescentes tinham entre 15 e 17 anos e alguns estavam com
copos de bebida na mão e pareciam estar embriagados, exalando cheiro de álcool;
PR. Não tem o telefone do taxista, pois pegou um táxi do aeroporto. PR. Ficou
sabendo que haviam três seguranças na festa. PR, O muro tem em torno de sete
metros e o terreno do vizinho e mais alto, tendo um pomar lá em cima. PR. O local
da festa não era próximo ao muro, ficava a cerca de cinquenta metros distantes. PR.
Quando os meninos chegaram para ver o corpo do adolescente caído, escutou
alguns deles comentando que estavam usando o pomar para urinar, uma vez que os
banheiros da festa sempre estavam cheios. PR. O pomar fica na divisa dos terreno.
A depoente apresenta um pen drive contendo fotos e um vídeo. que foi feito do corpo
do adolescente caído no chão. PR. O pátio da casa da depoente é aberto, tendo uma
praça que se confunde com o terreno da casa ao lado. PR. Conseguiu o telefone da
mãe da casa do adolescente, com um dos meninos que estava na festa. Ligou para a
mãe do garoto e disse que ele estava machucado e que ele estava indo para o
hospital pronto socorro (fls. 35/36 - evento 3, PROCJUDIC1).

JOSE LUIS DA SILVA RIBEIRO, então funcionário do Condomínio
Jardim do Sol, na Delegacia de Polícia, disse o seguinte: Chegou ao seu trabalho, no
condomínio horizontal Jardim do Sol, onde o vigia da noite disse que havia
ocorrido uma festa e que alguns rapazes ainda estavam na casa número 47. Estava
tudo calmo e tranquilo. Por volta das onze horas da manhã, chegou um táxi do
aeroporto, que trazia a proprietária da casa nº 46, Dona Jussara Becker (feita
pesquisa no Consultas Integradas, sendo identificada Jussara Ana Mayer Becker).
Cinco minutos depois de Jussara chegar, ela fez uma ligação para a portaria,
dizendo que havia um rapaz caído no pátio da casa dela, que tinha batido a cabeça
e estava com sangue. Foi ao local,onde visualizou um rapaz caído, com a cabeça no
meio de uma poça de sangue. Pelo jeito, parecia que o rapaz já estava ali a algum
tempo, pois o sangue estava diferente. Não estava seco, mas já fazia algum tempo
que estava ali. O rapaz estava com os olhos semiabertos e, eventualmente, fazia
movimentos descoordenados com os braços. Tentou falar com ele, mas ele não
falava nada. Também estava “babando” muito. Ele não falava e não reagia quando
falavam com ele. Chamaram o SAMU, que rapidamente chegou ao local, em torno
de dez minutos. Não tocou na vítima, somente o pessoal do SAMU. Pediu para o
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atendente do SAMU verificar se a vítima estava com algum documento, mas não foi
encontrado documento algum em seus bolsos. Ele não tinha nada nos bolsos. Até
esse momento não sabia se o rapaz estava na festa, então contatou com Leonardo,
que havia feito a festa na casa ao lado, que desceu com outros adolescentes. Logo
que viram o corpo já o identificaram, dizendo se tratar de “Du”. Leonardo falou
que a vítima não estava na lista de convidados. Na realidade o nome de Eduardo foi
escrito à mão na lista. Como que funciona, chega um convidado com outra pessoa
que não está com o nome na lista, ligamos para o proprietário da festa e se ele
autorizar é liberada a entrada, a pessoa é identificada e colocasse o nome na lista,
à punho. Os próprios adolescentes que desceram ali que passaram o telefone da
mãe de Eduardo para a Dona Jussara, que logo efetuou a ligação para avisá-la. O
outro vigia, Marcelo, que estava no local com o depoente e Jussara escutou um dos
jovens falando “por isso que ele sumiu às seis e meia“. PR. O corpo estava caído
mais para o lado dos fundos da casa de Jussara, ao das escadas da casa, que por
sua vez fica perto do “paredão” da casa nº 47. PR. A vítima estava com um
ferimento da cabeça. PR. Visualmente não notou outro ferimento no corpo da
vítima. Dava a impressão que do jeito que ele caiu, ficou. A camiseta dele era
branca e não estava suja com sangue na parte. Da frente. PR. Não tinha como ver
o corpo caído Olhando da rua do condomínio. PR. O assunto não e comentado no
condomínio, PR. No local onde a vítima estava caída não há câmeras filmadoras.
PR. A vítima pode ter caído do "paredão" da casa nº 47. Uma parte do paredão tem
um murinho de um metro, não chega a ser um para-peito, pois é baixo e não tem
uma proteção (fls. 33/34 - evento 3, PROCJUDIC1).

JUSSARA REGINA FOSCH, mãe da vítima, na Delegacia de Polícia
mencinou que: Em um domingo recebeu uma ligação telefônica, perto do meio dia,
onde uma senhora chamada Jussara disse que havia chegado em casa e encontrado
Eduardo caído no pátio da casa dela. Pelo que entendeu da conversa, Eduardo
estaria no pátio dos fundos da casa, caído, quando ela o encontrou. Ela disse que
Eduardo não estava bem, que havia chamado a SAMU e que ele estava sendo
levado ao HPS. Tiveram uma conversa curta e em seguida ligou para o pai de
Eduardo (Júlio César), pois no dia do fato Júlio estava com a guarda de Eduardo.
Antes de ir ao hospital, recebeu uma ligação telefônica de Vera, que é mãe de
Lorenzo (amigo de Eduardo), onde ela disse que havia acontecido um problema com
o Eduardo e que não estavam querendo avisar a depoente, não especificando quem
não queria avisar, Vera não disse o que ela sabia e também não a perguntou, pois
estava querendo ir logo ao HPS. Foi para o HPS, onde encontrou Lorenzo e Vera no
salão de atendimento. Chegaram quase que ao mesmo tempo ao hospital. Não
questionou Vera como ela ticou sabendo que Eduardo havia sido levado ao HPS.
Eduardo estava desacordado e não conversou com a depoente. Seu filho ficou em
coma desde quando entrou no HPS, dia 28 de abril, até o dia que faleceu, dia 06 de
maio de 2013. No sábado anterior ao fato (27/04/2013), seu filho havia ido com um

5024808-68.2013.8.21.0001 10022244536 .V128

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

2ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre



22/08/22, 11:31 :: 10022244536 - eproc - ::

https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0616408135f2fdb855a783a… 23/31

grupo para a praia, com autorização da depoente, e quando ele retornou ficou na
casa de Lorenzo, pois iriam & uma festa no sábado à noite. Até onde sabe, seu filho
teria ido à festa, entretanto não estava com o nome na lista da festa e quem o
colocou para dentro foi um indivíduo de alcunha “Pequeno". Não sabe quem é tal
indivíduo, não o conhece e não sabe onde encontra-lo. (...) Eduardo foi junto com
Lorenzo à festa e não sabe dizer se eles iriam retornar juntos à casa de Lorenzo,
(...). Ficou sabendo que havia seguranças na festa, não sabe dizer quantos.
Conversou com alguns amigos de Eduardo, mas eles disseram que não viram
nada, apenas acharam que ele já havia ido embora. Não sabe dizer o nome dos
amigos de Eduardo, nem os telefones ou endereços. Sabe que Júlia havia ficado de
voltar embora com Eduardo, mas não voltaram, pois ela achou que ele já havia ido,
(...)(fls. 25/26 - evento 3, PROCJUDIC1).

Em Juízo, JUSSARA REGINA FOSCH diz que Lorenzo Medeiros
havia comentado que um segurança deu um soco na vítima, além de afirmar que
poderia também ser decorrente de envolvimento com uma menina (fl. 11 -
evento 3, PROCJUDIC25). Posteriormente, negou saber da autoria delitiva (fl. 12
- evento 3, PROCJUDIC25). Por fim, disse que “Neide Dutra comentou que Adriane
Silveira disse que seu colega de trabalho Carlos Alberto Cavalheiro Amaro saberia
quem teria matado o menino” (fl. 13 - evento 3, PROCJUDIC25).

VERA LÚCIA RODRIGUES DE FREITAS, mãe de LORENZO, no
Ministério Público, disse o seguinte (fls. 26/28 - evento 3, PROCJUDIC55): (...)
Que os meninos jantaram em sua casa, e, depois de um tempo, pediram-lhe para
pegar um amigo em casa e leva-los olá a Condomínio Jardim do Sol, na
Cavalhada,onde haveria uma festa. Que não notou ferimentos nas mãos ou na Testa
de EDUARDO quando ele esteve em sua casa. (...) Que quando LORENZO retornou
para casa, o fez sozinho. Que a declarante lhe indagou sobre EDUARDO e ele
respondeu que EDUARDO ficaria mais um pouco na festa e não retornaria para a
casa do declarante, pois iria dormir na casa de outro amigo. Que na finai da
manhã, seu filho recebeu um telefonema e pareceu preocupado. Que, então,
perguntou-lhe quem era, e ele respondeu que eram uns guris, pedindo o telefone da
mãe de DUDU, pois algo acontecera com ele e o pessoal da ambulância que o
estava atendendo precisava se comunicar com a mãe dele. Que a declarante, então
achou melhor ela mesmo ligar para a mãe de EDUARDO e dar a noticia a mesmo.
Que a declarante avisou a mãe de EDUARDO sobre o ocorrido, mas ela já estava
sabendo que o menino havia sido levado para o HPS. Que a declarante encontro-se
com eia no HPS e ficou em sua companhia, para dar apoio, até pelas 15h. Que ao
chegar em casa, recebeu um telefonema, via celular, de um indivíduo que se dizia
assessor do proprietário da casa, JOSE ANTONIO JACOVAZ. Que esse individuo,
cujo nome não recorda ao certo, lhe fez uma série de perguntas acerca do que sabia
sobre o ocorrido, disse-lhe que o dono da casa era proprietário de um haras e lá se
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encontrava, no momento, ao que parece, tentando intimida-la, ao dizer-lhe o quanto
era rico e poderoso. Que esse individuo perguntou-lhe se sabia que EDUARDO não
havia sido convidado para a festa, que EDUARDO havia bebido etc. Que a
declarante disse-lhe que não tinha como saber de mas detalhes porque se limitara a
deixar os meninos em freme ao condomínio para uma festa. Que ele não chegou a
culpá-la por ter levado EDUARDO até a frente do condomínio, mas realmente
parecia pretender intimida-la de algum modo. (...).

Até então, absolutamente nenhum indício sequer que vincule o
acusado ISAIAS DE MIRANDA ao evento morte.

O Ministério Público consigna em Alegações Finais uma suposta
contradição no depoimento do acusado ISAIAS DE MIRANDA, relativamente à
quantidade de vezes que teria entrado no espaço da casa de nº 46, bem como a
companhia e respectivos horários.

Contudo, se equivoca o Parquet quanto ao teor do interrogatório bem
como do depoimento de SEBASTIÃO PEREIRA, conforme passo a esclarecer (fl.
12 - evento 3, PROCJUDIC30; fl. 11 - evento 3, PROCJUDIC32).

Às 5h30min – ISAÍAS DE MIRANDA efetuou rondas com o
segurança Rodrigo Otávio Silveira Castro nas vias públicas e nas praças do
condomínio Jardim do Sol, inclusive na via pública que passa pelas casas 46 e 47;

Às 5h40min – houve o rodízio: Rodrigo Otávio Silveira Castro deixou
as rondas e deslocou-se até a portaria de monitoramento. Sebastião Zeluar Pereira
assumiu seu posto nas rondas e as efetuou em conjunto com ISAÍAS DE
MIRANDA até as 6h20min;

Às 6h20min – ISAÍAS DE MIRANDA e Sebastião Zeluar Pereira
efetuaram a última ronda pelo condomínio Jardim do Sol. De igual forma, passaram
pelas áreas comuns em frente as casas 46 e 47;

Às 6h40min – houve a troca de turno de todos os guardas do
condomínio Jardim do Sol, ou seja, os guardas noturnos entregaram seus postos aos
guardas do período matutino/vespertino.

Mas o ponto nevrálgico é outro.

Toda a acusação (e aqui me refiro ao Ministério Público e Assistentes)
caminham no sentido de que a vítima, em tese, teria sido agredida na casa de nº 47 e,
após, arremessada para a casa de nº 46.
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Inclusive, em 06 de dezembro de 2013 (fls. 204/206 - evento 3,
PROCJUDIC5), a Assistente de Acusação carreou aos autos Parecer Técnico
elaborado pelo Sr. Celso Menezes Danckwardt, cuja conclusão versa no sentido de
que “o adolescente EDUARDO fora arremessado de costas do terreno da casa 47
em direção ao terreno da casa 46 após intensa briga”.

Neste particular, é imperioso destacar que, TODAS, absolutamente
TODAS as testemunhas ouvidas em Juízo, em especial os participantes da festa,
foram unânimes no sentido de que os seguranças do Condomínio não adentraram
na casa de nº 47.

Ou seja: não é preciso muito esforço cognitivo para se concluir que, se
os seguranças do Condomínio não entraram na casa de nº 47 (de onde o Perito
contratado pela Assistente de Acusação diz expressamente que seria o local em que
a vítima teria sido arremessada em direção à casa de nº 46), sendo o acusado
ISAIAS DE MIRANDA segurança do Condomínio, e não da festa (fato indene
de dúvida nos autos), não poderia ter sido ele, em tese, que teria agredido e
arremessado a vítima.

De outra banda, não prospera a tese ministerial no sentido de que a
vítima teria sido agredida pelo acusado ISAIAS DE MIRANDA no local em
que foi encontrada.

A uma, que o próprio Parquet afirma em Memoriais (fl. 28 - evento
107, MEMORIAIS1), se valendo do Parecer Técnico elaborado pelo Sr. Celso
Menezes Danckwardt (fls. 25/48 - evento 3, PROCJUDIC5), que “as lesões
corporais apresentadas pela vítima EDUARDO indicam que ele se envolveu em
uma briga (com socos, pontapés e o uso de instrumentos contundentes) antes de sua
queda no interior do pátio da residência de JUSSARA; que a posição, a
localização e os traumatismos crânio-encefálico da vítima indicam que ela foi
lançada de costas por cima do muro da residência da festa, já totalmente
desfalecida ou semiconsciente”.

Saliento que o Médico Legista que assinou o AUTO DE NECROPSIA
(fls. 01/02 - evento 3, PROCJUDIC2), elemento de prova igualmente invocado pelo
Ministério Público, também assevera que “Documentos hospitalares descrevem:
“TCE por provável queda de altura, fratura cominutiva crânio + HBD volumosa
+ laceração seio sagital superior... craniotomia descompressiva + drenagem do
HBD + ratia do seio venoso...”.

A duas, fulminando qualquer dúvida acerca da dinâmica dos fatos, é
elucidador o depoimento de JULIA ROCHA DE ASSIS BRASIL, amiga da vítima
(fls. 13/14 - evento 3, PROCJUDIC55), no sentido de que:
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Que era muito amiga de EDUARDO VlNlClUS FOSCH DOS SANTOS. Que foi
convidada para a festa da qual participou EDUARDO VlNlClUS na madrugada de
28.04.13. Que chegou no local perto da meia noite, na companhia de uma amiga,
VALENTINA. Que, durante a testa, ficou na companhia de várias pessoas, inclusive
de DUDU, como era chamado EDUARDD VlNlCIUS. Que ficou na festa até cerca
de 07h. Acha que os seguranças da festa, que eram três, já tinham ido embora, não
tem certeza. Que a última vez em que viu DUDU foi pelas 06h. Que acredita que
por essa hora não havia mais seguranças na festa. Que estavam perto da piscina,
em um avarandado. Que eram cerca de seis pessoas. Que a festa estava no final.
Muitas pessoas já tinham ido embora, outras estavam esperando os pais (poucas).
Que a declarante estava na companhia de DUDU e próximo dali havia mais
quatro meninas. Que já nem conversavam mais, pois estavam quase dormindo.
Que DUDU, que estava sentado, levantou-se, e saiu dali caminhando, indo em
direção ao pátio, sem dizer aonde ia. Que não notou se, ao chegar ao pátio, DUDU
tomou a direita ou à esquerda. Que acredita que ele não tenha saído para ir
embora, até porque ele não se despediu de ninguém. Que talvez ele tenha saído
para ir ao banheiro ou algo assim. Que DUDU, naquele momento estava um pouco
embriagado, mas quando ele se embriagava, não ficava agressivo, pelo contrário,
ficava emotivo, falante e bem humorado. Que aquela hora, não havia mais
convidados no pátio da casa. Que DUDU iria embora com a declarante, por isso,
cerca de meia hora depois, passou a procurá-lo, mas não o encontrou, ligou para
ele, mas ele não atendeu o telefone então, desistiu de encontrá-lo e foi embora
com outros amigos (ARTHUR JOBIM, MlCHAEL PERElRA e RAFAEL
JACQUES). (...). Que durante a festa chegou bem perto de DUDU e que não notou
machucados nele nem nas mãos nem na testa. Que durante a festa não saiu dos
limites da casa aonde ocorreu o evento. Que tem notícia de que aqueles convidados
que saiam dos limites da casa eram repreendidos pelos seguranças do condomínio e
instados a retornar para o local da testa. Que JUAN, de apelido PEQUENO,
contou isso para a declarante. (...). Que soube que o cachorro da dona da casa
vizinha, aonde DUDU foi encontrado ferido, morreu inexplicavelmente, cerca de
uma semana depois do ocorrido, e o cachorro era jovem e saudável. Que talvez isso
tenha a ver com o fato de a tal vizinha ter entregado fotografias à Polícia. Que
DUDU era um rapaz calmo, de paz e de bem com a vida, era esportista, e, ao que
saiba, não era praticante de lutas marciais. Que na festa não havia ninguém de
quem DUDU não gostasse ou tivesse alguma desavença. Ainda: Na hora de ir
embora, procurou por Dudu e não o encontrou. Nesse momento já estava clareando
o dia. Em torno das 5h30, foi a última vez que viu Dudu. A declarante e o Dudu
estavam sentados junto com mais pessoas que estavam esperando os pais. Nesse
momento ele se levantou e saiu. Estavam na varanda, próxima a piscina, sentados
numas cadeiras de plástico, como consta na fotografia de nº 5, na fl. 82 do IP.
Quando se levantou. Eduardo foi em direção à piscina. Eduardo poderia ter ido
tanto para o pátio, quanto para as ruas do condomínio. A declarante acha que a
música já havia sido desligada. Declara que Dudu já estava meio sonolento quando
se levantou em direção à piscina. Diz que provavelmente tinham seguranças nas
ruas do condomínio. Surgiu uma primeira informação de que havia caído do muro,
mas não sabe de onde partiu esta informação. Afirma que Dudu em nenhum
momento disse que havia sido maltratado ou tido alguma briga com alguém. Não
tinha mais ninguém. A declarante não entende porque Dudu iria em direção à casa
de Jussara (...). (fl. 40 - evento 3, PROCJUDIC56).
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JULIA ROCHA DE ASSIS BRASIL foi a última pessoa que esteve
com a vítima, afirmando, de forma categórica, que “DUDU, que estava sentado,
levantou-se, e saiu dali caminhando, indo em direção ao pátio, sem dizer aonde
ia”; ainda complementa “Que acredita que ele não tenha saído para ir embora, até
porque ele não se despediu de ninguém. Que talvez ele tenha saído para ir ao
banheiro ou algo assim; e finaliza: “Que DUDU iria embora com a declarante,
por isso, cerca de meia hora depois, passou a procura-lo, mas não o encontrou,
ligou para ele, mas ele não atendeu o telefone então, desistiu de encontra-lo e foi
embora com outros amigos”.

Ora, a referida testemunha viu a vítima indo em direção ao local que
dava acesso ao topo do muro que faz divisa entre as casas de nº 47 e 46, informa
que iriam embora juntos, tanto que após determinado tempo passou a procurá-lo,
além de excluir a hipótese de que a vítima teria ido embora, pois além de irem
juntos, não se despediu.

Não é demais abordar que a vítima saiu de perto de JULIA ROCHA
DE ASSIS BRASIL em direção a um pomar, local que foi utilizado pelos
integrantes da festa para urinarem, sendo constatada a presença de marcas de
tênis neste espaço, que é situado exatamente na divisa dos terrenos das
residências de nº 47 e 46 – topo do muro cuja base é o local onde foi encontrado
o corpo (vide depoimento do Sr. José Antônio Jacovas, fls. 09/26 - evento 3,
PROCJUDIC27 e fls. 10/11 - evento 3, PROCJUDIC2; Tassiano Dorneles, fl. 35 -
evento 3, PROCJUDIC2; Juan Cesar de Oliveira, fl. 5 - evento 3, PROCJUDIC2 e
fls. 36/50 - evento 3, PROCJUDIC26; Jussara Mayer Becker, fl. 35/36 - evento 3,
PROCJUDIC1; e de Arthur Pacheco Jobim, fl. 8 - evento 3, PROCJUDIC2; fl. 50 -
evento 3, PROCJUDIC26 e fls. 01/09 - evento 3, PROCJUDIC27).

Neste contexto, não há nenhuma razoabilidade e muito menos
indícios que demonstrem no sentido de que a vítima saiu da casa de nº 47, percorreu
toda a circunferência do imóvel (sem que nenhum dos demais participantes da festa
a tenha visto indo em tal direção), entrou (pela frente) da casa de nº 46, foi até os
fundos e lá foi agredida.

Cumpre registrar que, se a vítima não fez referido trajeto, que,
repito, não encontra sustentáculo mínimo no manancial probatório (em absoluto,
ninguém viu a vítima ao menos seguir em tal direção), a única forma de ter sido
encontrada nos fundos da casa de nº 46 seria através do muro que divide as
citadas residências – é dizer, caindo lá de cima.

A propósito, válido destacar o áudio da Equipe do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU (https://www.youtube.com/watch?
v=be-q_hkCW84), que prestou os primeiros atendimentos médicos à vítima, no
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local em que foi encontrada, ou seja, sendo quem possuía as melhores condições e
aptidão para detectar a origem das lesões que a vítima apresentava, não havendo
nenhum relato de violência, mas sim de possível queda do muro que faz divisa
das residências de nº 47 e 46.

Saliento, uma vez mais, que não prospera a tese de que a vítima teria
sido agredida no mesmo local em que encontrado o corpo, haja vista que,
novamente, o Parecer Técnico elaborado pelo Sr. Celso Menezes Danckwardt (fls.
25/48 - evento 3, PROCJUDIC5) é enfático no sentido de que “as lesões foram
produzidas pela queda, que pela queda foram produzidas as lesões na região
occipital que fica na parte de trás da cabeça onde houve fratura com deslocamento
craniano e irradiou hemorragia a parti dali e com respingos nas parede, estes
respingos comprovam a projeção das gotas em direção à parede comprovam que a
queda foi de quase 7 metros do muro”.

Ademais, a Exumação (fls. 21/37 - evento 3, PROCJUDIC47),
realizada a pedido dos Assistentes de Acusação, refere que não foram evidenciadas
lesões nas falanges e metacarpianos; não foram constatadas lesões no tórax,
tampouco lesões na região frontal esquerda – local onde havia sangue, segundo as
fotos juntadas pela Sra. Jussara Becker e, de acordo com o Sr. Celso Danckwardt, tal
lesão não dizia respeito a uma queda e sim a uma “paulada”.

Abro parêntesis para fazer constar a atecnia do Laudo acima referido,
conforme esclareceu o Doutor Marcos Rovisnki, Médico e Ex-diretor do IML (fl. 30
- evento 3, PROCJUDIC35), ao pontuar, inicialmente, que “muitas informações
constantes do Laudo do Sr. Celso não encontram substrato na Medicina Legal;
termos utilizados pelo Sr. Celso são estranhos até mesmo à própria Medicina
Legal: “pauladas”, por exemplo – que seria ação por instrumento contundente;
não há como afirmar que Eduardo foi vítima de “paulada”, como consta no
Laudo particular; diversamente do Laudo particular, foi sim realizada
perícia/necropsia no cadáver, presencialmente, por Médicos do IML; as lesões nas
mãos referidas pelo Laudo particular podem ser, inclusive, provenientes da
sujidade do chão, não sendo possível afirmar que sejam lesões; não há lesão
cortante, ferida incisa, no caso”.

É dizer: a exumação rejeita, em absoluto, qualquer indício de
agressão, o que derruba por terra a tese acusatória de espancamento/violência no
local em que o corpo foi encontrado e, também, antes da queda.

Despedindo-me deste tema, registro o depoimento do Doutor Christian
Nedel – Delegado DECA (fl. 45 - evento 3, PROCJUDIC45):
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“Nós concluímos, após inúmeras diligências, esgotamento inclusive de oitiva de
quase 15, 16 testemunhas, inclusive levantamento de local de crime, concluímos
que houve um acidente e que não houve ilícito criminal a ser apurado naquele
fato; [...] tivemos a conclusão categórica de que houve realmente um acidente;
[...] nenhum indício, nenhuma informação, nenhum elemento probatório
que pudesse apontar que houve qualquer tipo de briga que justificasse eventual
ilícito criminal naquela situação; [...] eu não conhecia pessoalmente o Isaías, mas
também nenhuma informação dando conta de eventual participação do Isaías”.

Sem embargo das razões já declinadas, as quais formam o
convencimento deste Magistrado, porém, a fim de corroborar tais conclusões, é
válido colacionar parte da Sentença proferida pelo Juízo Cível acerca dos mesmos
fatos (processo 5000732-85.2014.8.21.6001/RS, evento 162, DOC1):

No caso concreto, da análise da vasta prova documental, pericial e testemunhal
produzida durante a longa instrução do feito, é possível concluir que os pais, réus
nesta ação, falharam com o dever de vigilância do local e do filho menor,
contribuindo diretamente para a realização de uma festa grande e regada a bebidas
alcoólicas, que veio a resultar, lamentavelmente, na ocorrência do dano
experimentado pelos autores - a queda violenta e a consequente morte do filho
adolescente.

[…]

O desaparecimento dele deu-se já no final da festa, quando os jovens se
encontravam conversando próximos da piscina. Ele afastou-se para urinar e
depois disso não foi mais visto, sendo encontrado caído no terreno vizinho por
volta das 11h.

Não obstante o empenho e o esforço de todos, também intrigados com a causa da
queda, a audiência realizada neste Juízo terminou como começou, ou seja, com a
dúvida quanto às circunstâncias exatas da queda de Eduardo, tudo indicando que
ele foi urinar próximo da divisa entre os terrenos e caiu, talvez um mal-estar, ou
efeito de bebida ou sono, enfim, houve um desequilíbrio, uma fatalidade que lhe
causou graves lesões e lhe custou a vida dias após.

Além disso, na audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de todas as
pessoas trazidas a Juízo, como dito anteriormente, não resultou demonstrado
qualquer ato de discriminação a Eduardo, nem violência causada pelos
seguranças ou por outras pessoas, como aventado em momentos do processo, e
segundo uma denúncia criminal que desencadeou processo criminal em
andamento. A prova colhida neste processo cível não acena para nenhuma
prática criminosa durante a festa.

Em resumo: não há nos autos indícios mínimos que convirjam no
sentido de que o acusado ISAIAS DE MIRANDA tenha se envolvido em luta
corporal ou precipitado a vítima do alto da casa de nº 47 à residência de nº 46.
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Não há, portanto, lastro probatório mínimo que dê sustentáculo à
pretensão acusatória estatal, o que impõe, inarredavelmente, a impronúncia do
acusado ISAIAS DE MIRANDA, consoante precedente do C. Supremo Tribunal
Federal, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não
deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no
entanto, por outro lado, o juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de
lógica e racionalidade, podendo ser controlado em âmbito recursal ordinário. Para
a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a
condenação. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal
do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da
tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior,
mas ainda assim dependente de uma preponderância de provas incriminatórias –
STF, 2ª Turma, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019
(Info 935).

No que se refere ao crime conexo (art. 347, parágrafo único, do
Código Penal), imputado ao acusado LUIS FERNANDO SOUZA DE SOUZA,
embora o Juízo tenha formado entendimento a partir da profunda análise da prova
produzida nestes autos, me curvo ao comando normativo encetado no parágrafo

único do art. 81 do Código de Processo Penal1, ao passo em que remeto o processo
ao Juízo competente.

É nesses termos que vai a IMPRONÚNCIA.

 

III - DISPOSITIVO

Assentes tais premissas, ausentes indícios suficientes de autoria ou de
participação, firme no art. 414 do Código de Processo Penal, IMPRONUNCIO o
acusado ISAIAS DE MIRANDA, acima identificado, do crime doloso contra a vida
que lhe é imputado.

Com o trânsito em julgado, dê-se baixa quanto à ISAIAS DE
MIRANDA e remetam-se os autos, por distribuição, a uma das Varas Criminais
desta Comarca de Porto Alegre/RS para processo e julgamento do delito conexo (art.
347, parágrafo único, do Código Penal) em desfavor de LUIS FERNANDO SOUZA
DE SOUZA, nos moldes do art. 81, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Publique-se. 

Registre-se. 
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Intimem-se.

 

Documento assinado eletronicamente por TADEU TRANCOSO DE SOUZA, Juiz Substituto, em
19/8/2022, às 10:33:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser
conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador 10022244536v128 e o código
CRC 2deff0b7. 

1. Parágrafo único. Reconhecida inicialmente ao júri a competência por conexão ou continência, o juiz, se vier
a desclassificar a infração ou impronunciar ou absolver o acusado, de maneira que exclua a competência do
júri, remeterá o processo ao juízo competente.
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