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Vara Criminal do Ipiranga – Comarca da Capital 

MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA – Remessa ao Tribunal do Júri 

 

MMa.  JUÍZA: 

  

Trata-se de inquérito policial instaurado inicialmente para 

apurar a prática do crime de lesão corporal doloso, praticado em concurso de 

agentes, por MANOEL EDUARDO MARINHO, conhecido por “Maninho 

do Partido dos Trabalhadores”, qualificado à fls. 18, LEANDRO EDUARDO 

MARINHO, qualificado à fls. 38 e PAULO APARECIDO SILVA CAYRES, 

qualificado à fls. 71, contra a vítima Carlos Alberto Bettoni, causando-lhe as 

lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 61/63 a ser devidamente 

complementado em nova perícia como ali apontado, a fim de constatar a 

extensão das lesões sofridas. 

 

Segundo o apurado, no dia 05 de abril de 2018, por volta 

das 19h05min, defronte ao “Instituto Luiz Inácio Lula da Silva”, localizado na 

Rua Pouso Alegre, nº 21, Ipiranga, nesta cidade e Comarca de São Paulo, 

populares se aglomeravam no local dividindo-se em grupos que proferiam 

respectivamente palavras de apoio e de ofensas ao ex-Presidente da República 

Luiz Ignácio Lula da Silva, que acabara de ter sua prisão decretada. Neste 

contexto, a vítima foi covardemente agredida pelos três imputados, todos 

atualmente seguranças da citada instituição que agiram em conjunto.  

 

MANOEL disse em sua oitiva policial que Carlos o 



ofendeu e investiu contra a sua pessoa, motivo pelo qual o empurrou 

moderadamente. Narrou que a vítima infelizmente se desequilibrou e bateu a 

cabeça no caminhão e que o ofendido foi imediatamente socorrido por 

populares. Esclareceu que não se deslocou até o hospital para não se envolver 

em novo entrevero (fls. 18/20).  

 

LEANDRO alegou que Carlos empurrou MANOEL, seu 

pai, o qual revidou a agressão, motivo pelo qual também adentrou na contenda, 

para defender seu genitor. Narrou que continuaram se empurrando até que o 

ofendido se desequilibrou e bateu a cabeça num caminhão. Não soube dizer se 

Carlos Alberto se lesionou com a queda que sofreu, mas teve a informação de 

que ele foi socorrido e encaminhado a um hospital, onde não compareceu 

porque os ânimos entre as partes estavam exaltados (fls. 38/41). 

 

PAULO alegou que ao se aproximar de seu carro sentiu um 

forte chute na perna direita, se desequilibrou e caiu. Ouviu muitos gritos e com 

medo de ser agredido foi embora do local. Somente por meio da imprensa 

(televisão) soube do ocorrido com Carlos Alberto (fls. 71/72). 

 

Tais versões foram ofertadas com a clara intenção de 

autodefesa e não condizem com a realidade dos fatos. Veja-se. 

 

Carlos Alberto contou que caminhava rumo à casa de sua 

mãe quando passou em frente ao “Instituto Lula”, observou um tumulto, parou 

para acompanhar o que estava acontecendo e verificou tratar-se de uma reunião 

partidária, na qual algumas pessoas estavam exaltadas. Por estar ali próximo, 

acabou sendo agredido por três indivíduos, um de amarelo, outro de cinza e um 



terceiro que ao lhe desferir um chute acabou caindo na calçada. O indivíduo de 

amarelo lhe aplicou uma rasteira, razão pela qual se desequilibrou e bateu a 

cabeça num caminhão que trafegava na via pública. Com o impacto, perdeu os 

sentidos. Ao recobrar a consciência, foi socorrido e encaminhado por populares 

ao Hospital São Camilo, situado em frente à instituição (fls.121). 

 

Conforme se verifica na degravação das imagens de fls. 

86/115, assim como nas reportagens veiculadas nacionalmente pelo Jornal 

Nacional da Rede Globo de televisão 

(https://www.youtube.com/watch?v=XfVmuRhZxp4) e pela Rede Bandeirantes 

(http://videos.band.uol.com.br/16423269/empresario-e-atacado-em-frente-ao-

instituto-lula.html), o panorama dos fatos é muito diverso do descrito pelos 

autores do crime. 

 

As imagens demonstraram claramente MANOEL, íntegro, 

sem ser alvejado pela vítima ou mesmo atacado por ela, andando em sua direção 

– que por sua vez, ergue o braço com a palma da mão aberta pedindo-lhe calma 

e que parasse, o que não é atendido por MANOEL que a empurra. A vítima 

continua com o braço erguido e a palma da mão aberta, pedindo calma, instante 

em que LEANDRO aproximou-se e juntou-se ao seu pai, MANOEL. 

 

Na sequência, Carlos Alberto tenta se esquivar das 

agressões fugindo do local, andando por entre as árvores na calçada, dando as 

costas aos agressores que então começam a desferir-lhe socos e empurrões, 

desatendendo seus clamores por não agressão. Quando a vítima já está próxima 

de pisar na via pública, PAULO aparece e lhe dá um chute, mas ele mesmo se 

desequilibra e cai ao chão. Ato contínuo, o ofendido acaba entrando na rua, tenta 

http://videos.band.uol.com.br/16423269/empresario-e-atacado-em-frente-ao-instituto-lula.html
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se segurar nos carros ali estacionados, mas é novamente empurrado com 

violência por MANOEL, contra um caminhão em movimento que trafegava 

pelo local, fazendo com que batesse a cabeça no veículo e desmaiasse com um 

grave ferimento na cabeça. Apesar de visualizarem a vítima caída, desacordada e 

sangrando no meio da via, os averiguados simplesmente a ignoraram, viraram as 

costas e evadiram-se do local.  

 

A vítima fica em meio a via pública, desacordada e 

ensanguentada, formando-se uma poça de sangue em sua cabeça, sendo então 

socorrida por populares que gritam por uma ambulância em total desespero, 

quando um popular verifica que ele está vivo, outro percebe que ele está 

retomando a consciência e minutos após dois populares ao verem Carlos Alberto 

retomar a consciência levam-no, segurando em seus braços, caminhando com 

dificuldades, para socorro no Hospital que ficava do outro lado da rua.  

 

A perícia realizada nas imagens fez a seguinte descrição 

pericial: “(...). Do local objeto das filmagens surgiram duas pessoas, um homem 

de camisa amarela (MANOEL) e um homem de camiseta cinza (LEANDRO), 

os quais passaram a reagir verbal e fisicamente contra uns dos homens que se 

encontrava no meio da aglomeração, aparentemente filmando o ocorrido. Os 

agressores (homem de camisa amarela e homem de camiseta cinza) empurraram 

e desferiram chutes na vítima de forma a expulsá-la do local. No calçamento 

público, próximo à via pública, o homem de camisa amarela empurrou a vítima 

em direção aos veículos em trânsito, a qual, por sua vez, chocou sua cabeça 

contra a carroceria de um caminhão em movimento e caiu em decúbito lateral 

esquerdo sobre a via pública, já desacordada, com sangramento visível 

proveniente do ferimento. Os dois homens agressores se retiram, do local, 



deixando a vítima sobre a via pública” ( fls. 89).  

 

Observa-se claramente à fls. 104 do laudo que após 

MANOEL empurrar a vítima contra o caminhão e ela cair ao solo, tanto ele 

quanto LEANDRO visualizam o ofendido ali ferido e desacordado, instante em 

que MANOEL vira as costas e vai embora (fls. 105) e LEANDRO se 

aproxima, analisa atentamente o grave estado de saúde da vítima (inconsciente e 

com a cabeça sobre a poça de seu próprio sangue) e também o abandona no 

local (fls. 106 e 107). 

 

Vendo o ofendido desacordado na via pública, populares 

gritam por uma ambulância e findam socorrendo-o, verificando se está vivo, 

aguardando por minutos para que recobre a consciência e levando-o, andando, 

porém apoiado pelos braços por cidadãos até o Hospital São Camilo, apesar de 

seu estado de saúde gravíssimo, porque o nosocômio se encontrava do outro 

lado da rua, conforme demonstração do Google Maps abaixo, ou seja, a um 

minuto caminhando. 

 

 



 

 

Como se vê, evidente está que não se trata do 

cometimento do crime de lesão corporal dolosa, mas sim do crime de 

tentativa de homicídio tentado, em concurso de agentes, praticado com dolo 

eventual.  

 

Isto porque, os agentes mesmo cientes do crítico estado de 

saúde da vítima causado por suas agressões, que restou desacordada no meio da 

via pública, ensanguentada, juntando uma poça de sangue na cabeça, os 

averiguados nada fizeram para socorrê-la, aceitando sua possível morte, que 

somente não ocorreu por circunstâncias alheias a sua vontade, qual seja, o 

amparo de populares que providenciaram o seu pronto atendimento médico ao 

hospital que era do outro lado da via pública, há um minuto do local do crime. 

 

O dolo eventual no homicídio ocorreu quando os agentes 

assumiram o risco de que a morte da vítima ocorreria ao negarem socorro a ela, 

omitindo um auxílio que poderia ser realizado de imediato e sem nenhum perigo 

a suas vidas, já que estavam a apenas um minuto do hospital. 

 

Como já mencionado e lecionado na literatura Penal, o dolo 

eventual é a modalidade em que o agente não quer o resultado, mas assume 

o risco de produzi-lo e a sua comprovação não se limita ao psiquismo interno 

do agente, ao contrário, extrai-se das circunstâncias do caso concreto, tais 

como os meios empregados, a apreciação da situação precedente, o 

comportamento do agente posteriormente ao crime e sua personalidade, entre 

tantos outros que somente a vida real pode esgotar, evidente, no presente caso, 



com o total desprezo dos autores  à vida da vítima, a qual foi abandonada 

na via pública pelos agentes, que apesar da grave cena que observaram com 

o ofendido caído e embebido de sangue, nada fizeram para socorrê-lo.  

 

 Neste sentido, além da Doutrina já decidiu nossas Cortes, 

como já julgado pelo Superior Tribunal de Justiça: “O dolo eventual, na prática, 

não é extraído da mente do autor, mas, isto sim, das circunstâncias. Nele, não se 

exige que o resultado seja aceito como tal, o que seria adequado ao dolo direto, 

mas, isto sim, que a aceitação se mostre no plano do possível, provável” (REsp. 

247.263/MG, rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 05.04.2001. E também: AgRg 

no REsp 1.043.279/PR, re. Min. Jane Silva (Desembargadora Convocada do 

TJMG). 6ª turma, j. 14.10.2008). 

 

Na mesma esteira: 

 

“HOMICÍDIO. Demonstrada a indiferença do agente pela 

ocorrência do resultado previsível, mas não comprovada sua intenção, 

caracteriza-se o delito de homicídio por dolo eventual” (Processo: APR 

0076141998. Órgão julgador: Pleno. Julgamento em 13 de dezembro de 2001. 

Relator Ubirajara Almeida Gaspar). 

 

"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).  

 



Assim, inequívoca nestes autos a prática do crime do artigo 

121, c.c. artigos 29, 'caput' e 14, inciso II, todos do Código Penal.  

 

Nesta seara, é de se reconhecer a possibilidade da 

tentativa nos crimes cometidos com dolo eventual.  

 

Ora, se é possível a consumação do crime pelo dolo 

eventual, e seu agente responderá como se fosse dolo direto, mais ainda se 

aparenta admissível 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. 

 

Sobre o tema, é sempre pertinente o acesso as lições de  

Guilherme de Souza Nucci: “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 resultado. A partir do momento em que 

se encontra em plena fase executória, 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). 

 

Refere-se ao mesmo tema Nelson Hungria (Comentários ao 

Código Penal. Vol. 1, t. II, Rio de Janeiro: Forense, 1949, p. 262):  



 

“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, alegar-se que não houve o “animus occidendi”: o fato atestará sempre, 

inflexivelmente, que o acusado, a não ser que se trate de um louco, agiu 

sabendo que o evento letal seria a consequência da sua ação e, portanto, quis 

matar”. 

 

“Se o agente aquiesce no advento do resultado específico 

do crime, 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 tentativa. É verdade que, na prática, 

será difícil identificar-se a tentativa, mas, repita-se: a dificuldade de prova não 

pode influir na conceituação de tentativa”. 

 

Assim, considerando-se que a vítima em nenhum momento 

esboçou atitude combativa contra os averiguados e, apesar de sofrer com socos, 

empurrões e chutes dos três agentes, não tentou revidar, apenas se esquivou dos 

golpes, ao passo que os agentes empurraram-na deliberadamente para a rua, 

local em que havia a movimentação de veículos e que, em superioridade 

numérica agrediram-na, fazendo-o com tamanha violência que a força da 

batida da cabeça do ofendido contra o caminhão em face do qual foi 

empurrado por MANOEL conseguiu provocar-lhe um traumatismo 

craniano e, especialmente, pela atitude dos inquiridos de simplesmente não 

prestar nenhum socorro à vítima, aceitando passivamente sua morte, 



mesmo estando o hospital praticamente no mesmo endereço, é prova clara do 

dolo eventual de homicídio dos três agressores.  

 

Desta feita, tendo os IMPUTADOS praticado o cirme de 

homicídio tentado em concurso de agentes e com dolo eventual, estes autos 

devem ser enviados ao Tribunal do Júri.  

 

Mister consignar que ainda não se tem comprovada a real 

gravidade das lesões suportadas pela vítima e sua extensão, as quais dependerão 

de laudo complementar (fls. 63). 

 

Ademais, na presente investigação como bem ressaltou o 

advogado do ofendido há diligências a serem providenciadas, porque Carlos foi 

ouvido ainda desorientado, sem a autorização da família e na ausência de seu 

advogado, com a solicitação em petição de que seja novamente ouvido, além de 

que há testemunhas oculares cujos depoimentos devem ser colhidos, 

mencionadas às fls. 133/134, sob o manto do Provimento 32/00, providências 

investigatórias que poderão ser levadas a efeito pela Delegacia Especializada de 

Homicídios (DHPP), se assim entender necessário o Promotor Natural atuante 

no Tribunal do Júri constitucionalmente competente para o processamento deste 

crime. 

 

Considerados tais fatos, é o caso de envio destes autos ao 

Tribunal do Júri, que possui competência constitucional para prosseguir na 

presente investigação e processar os causadores do delito. 

 

   Destarte, mister se perseguir, no caso concreto, a investigação 



e punição do crime do artigo 121, c.c. o artigos 29, 'caput' e  14, inciso II, ambos 

do Código Penal, cuja competência é do Tribunal do Júri.  

 

   Ante o exposto, requeiro a REMESSA DESTES AUTOS ao 

Juízo do Tribunal do Júri, com competência para investigação e posterior 

processamento pelo crime de homicídio doloso tentado praticado em concurso 

de agentes.  

 

São Paulo, 02 de maio de 2018. 

 

 

 

CRISTINA HODAS 

Promotora de Justiça 

 


