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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso Em 
Sentido Estrito nº 0008331-66.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, 
em que é recorrente ANDRÉ FERREIRA, Recorrentes WAGNER ROCHA 
DE SOUZA e MARCOS ROBERTO BUENO DE ALMEIDA, é recorrido 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao 
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores SÉRGIO RIBAS (Presidente sem voto), PINHEIRO 
FRANCO E TRISTÃO RIBEIRO.

São Paulo, 24 de novembro de 2016.

JOSÉ DAMIÃO PINHEIRO MACHADO COGAN

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0008331-66.2013.8.26.0114

RECORRENTE: ANDRÉ FERREIRA 

RECORRENTES: WAGNER ROCHA DE SOUZA E MARCOS ROBERTO 

BUENO DE ALMEIDA 

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: CAMPINAS

VOTO Nº 32448

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio 
qualificado. Recurso defensório objetivando a 
absolvição sumária ou afastamento das qualificadoras. 
Pleito de reconhecimento de delação premiada. 
Impossibilidade. Recurso improvido.

Os recorrentes foram pronunciados por infração ao art. 121, 

§2º, incisos II e IV, do Código Penal (fls.450/460).

Irresignadas recorrem em sentido estrito as d. defesas,  

pretendendo André absolvição sumária por ausência de indícios de autoria 

eis que os corréus negaram sua participação e, subsidiariamente o 

afastamento das qualificadoras, já que a vítima ameaçava André, bem 

como que este não desejou a morte da vítima, mas tão somente intimidá-la 

ou assustá-la para que cessassem as ameaças, sendo que a vítima reagiu 

e foi em direção aos comparsas ao invés de se esconder ou tentar fugir (fls. 

492/497). Wagner pretende o afastamento das qualificadoras sob o 

argumento de que não houve motivo fútil, eis que a vítima vivia ameaçando 

André e seus familiares, bem como ao recurso que dificultou a defesa, já 

que a vítima reagiu, entrando em luta corporal (fls. 502/505). Marcos 
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pleiteia o reconhecimento de sua condição de colaborador/delator 

premiado, na forma de perdão judicial, ou a imposição de pena pré-

determinada, reduzida de 1/3 a 2/3, condicionada ao comparecimento à 

sessão de julgamento pelo Tribunal do Juri, determinando a realização de 

acordo. Subsidiariamente pretende seja determinado ao Conselho de 

Sentença o reconhecimento do benefício da delação premiada, de modo 

que sobre a pena imputada seja cabível a redução de um terço a dois 

terços e a aplicação de penas substitutivas, ainda que a resultante seja 

superior a quatro anos (fls. 518/538).

Foi contrariado o reclamo e mantida a decisão (fls.547/559 e 

561).

A D. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento 

dos recursos.

É o relatório.

Os recorrentes foram pronunciados como incursos no artigo 

121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, porque, nos dias 03 e 04 de 

dezembro de 2012, em horário incerto, em uma casa localizada na Chácara 

Beira Mata, situada próximo da Rua Mário Garnero, Distrito de Sousas, na 

Comarca de Campinas, agindo em concurso e unidade de propósitos, com 

ânimo homicida, por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da 

vítima, mediante disparos de arma de fogo, mataram ROGÉRIO MOTTA, 

vulgo “Alemão”, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame 

necroscópico, que foram a causa efetiva de sua morte. O recorrente André 

Ferreira, vulgo “Bugica”, concorreu para a prática do crime, vez que 

encomendou a Wagner e Marcos a morte da vítima, fornecendo a arma de 

fogo que foi utilizada no delito e combinando o modo de execução.
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Segundo o apurado, Patrícia Maria da Silva, enteada da vítima 

Rogério, namorava André. Em razão disso, a vítima passou a interferir no 

relacionamento, pois era contrário ao namoro, o que gerou sérios 

desentendimentos entre eles. André, então, decidiu mandar seus 

comparsas matar a vítima, obtendo uma arma de fogo, e pedindo a Wagner 

e Marcos que fossem à casa da vítima e a matassem.

Assim, Wagner e Marcos, de posse da arma que lhes foi 

entregue por André, dirigiram-se à casa da vítima, a pé, para que não 

despertassem a atenção da vítima, eis que a residência situava-se em local 

ermo. Lá chegando, Marcos, com chutes, arrombou a porta da casa, 

enquanto Wagner, portanto a arma, ingressou na casa, logo deparando-se 

com a vítima, efetuando disparos, atingindo-a.

A vítima tentou resistir, foi na direção de Wagner, quando 

Marcos pegou a arma e também atirou na vítima. Em razão dos dois tiros 

Rogério caiu, falecendo no local. Evadiram-se do local, foram ao encontro 

de André, devolvendo-lhe a arma de fogo.

A materialidade esta comprovada pelo laudo de exame 

necroscópico de fls. 55/56, indicando politrauma (cranioencefalico e 

miocárdio), tendo a vítima sofrido dois ferimentos produzidos por projéteis 

de arma de fogo, sendo um na fronte esquerda, localizando-se o projétil na 

base do crânio e outro na região do tórax, que transfixou o coração, 

diafragma, encontrado alojado no hipocôndrio esquerdo, de cima para 

baixo, da direita para a esquerda, sem desvio plano sagital. A conclusão foi 

pela morte indeterminada pelo estado putrefeito após mais de 48 horas.

Há indícios suficientes de autoria, conforme a prova oral 

coligida.
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O recorrente André Ferreira, em seu interrogatório, declarou 

que pediu para Wagner dar um susto no Alemão porque Alemão ia na 

portaria de onde morava ameaçando que iria mata-lo e a seu pai e sua mãe 

se encontrasse com eles na rua. O Wagner foi até a casa do Alemão, e 

Alemão veio ao seu encontro para agredi-lo e Wagner disse-lhe que não 

teve outra alternativa a não ser mata-lo porque a vítima era pessoa muito 

agressiva. A arma calibre .38 emprestou de “Maranhão”, um frentista, dez 

dias antes dos fatos, e a arma já estava municiada. Desde que começou o 

namoro com Patrícia recebia ameaças, mas nunca fez boletim de 

ocorrência. Após o crime, Wagner devolveu a arma, e Marcos estava junto, 

avisando que havia matado a vítima. Wagner disse que Marcos atirou 

também. Depois devolveu a arma para “Maranhão”. Atualmente continua se 

relacionando com Patrícia, tem um filho de um ano e seis meses. Não viu 

se a arma estava municiada quando lhe foi devolvida. Marcos e Wagner 

disseram que os dois atiraram, mas não explicaram como se deram os 

fatos. Patrícia contou-lhe que Alemão dizia que se Patrícia não fosse dele, 

que não seria de mais ninguém. O susto que recomendou dar a Wagner 

consistiria em conversar com a vítima, e “fazer qualquer outra coisa que 

não matar”, e mostrar a arma para a vítima para que Alemão parasse de 

ameaçar André e sua família. Wagner foi a pé porque não tinha como 

chegar de moto porque a casa era muito distante e tinha uma porteira, não 

tinha como a vítima escutar os chamados de Wagner para atender-lhe. Não 

pagou nada para Wagner para fazer isso. (mídia).

O recorrente Wagner Rocha de Souza relatou que André não 

pediu para Wagner e Marcos matar a vítima, mas somente para dar um 

susto nela. André forneceu a arma já municiada, calibre .38, não se recorda 

da marca, com seis balas. Foi com Marcos, atirou para assustar somente, 

mas a vítima pulou para cima do declarante, e acabou pegando o tiro na 

vítima. Foi até lá porque a vítima estava ameaçando de morte André e sua 

família. Foram a pé por volta das 9hs da noite, sendo que Marcos arrombou 
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a porta com os pés, e já entrou atirando na porta do quarto somente para 

dar um susto na vítima, desferiu uns cinco tiros, sendo que a vítima abriu a 

porta e foi pra cima de Wagner, segurando em seu braço, que tropeçou no 

sofá e caiu ao chão, tendo a arma caído de sua mão, e Wagner pegou a 

arma, desferindo um tiro na vítima, que estava caída ao chão. Quando 

saíram da residência da vítima esta ainda se mexia, mas estava tremendo. 

Contou a André o que havia acontecido e entregou a arma. Não conhecia 

Alemão. Não haviam combinado nada em caso de reação da vítima. Depois 

foi para Tocantins, junto de sua família. Conhecia André porque trabalhava 

com ele em um condomínio desde 2010 (mídia).

O recorrente Marcos Roberto Bueno de Almeida, em seu 

interrogatório, declarou que André pediu para assustar, e não para matar, 

mas não disse como teriam de proceder. A família de André estava muito 

assustada. André conseguiu uma arma calibre .38, com capacidade para 5 

tiros, totalmente municiada. A casa da vítima não tinha proteção, era fácil 

de invadir. Entraram pelo portão, bateu com o pé na porta e abriu, sendo 

que Wagner já entrou atirando quatro tiros sequenciais, sendo que a vítima 

estava na porta do quarto, tendo-a fechado com o primeiro disparo e aberto 

após os demais disparos, a vítima então foi para cima de Wagner, quando 

a arma caiu ao chão, disparando um tiro na direção da vítima. Quando 

disparou a vítima já estava parada, e disparou porque estava muito 

assustado, tendo esgotado a munição. André vivia com medo da vítima. 

Após o crime não sabe se Wagner devolveu a arma para André, porque 

não estava junto. Quando deu a notícia de que tinham matado André, 

André ficou ainda mais preocupado. Na polícia inicialmente negou, mas 

depois confessou que deu o quinto tiro na direção da vítima, distante uns 

dois metros daquela. Wagner estava alterado, não sabendo se estava 

drogado ou alcoolizado. Trabalhou junto com Wagner. Às vezes ajudava 

André em uma chácara. Na polícia mentiu que teria sido obrigado por 

Wagner a ir junto com ele. André emprestou a arma de um amigo que 
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trabalhava no posto, de apelido Maranhão. Combinou que iriam arrombar a 

porta e bater em Alemão e falar para parar de ameaçar André e família, 

mas Wagner já foi atirando logo que arrombaram a porta. Não planejaram 

nada em caso de reação da vítima. André estava sendo ameaçado porque 

a vítima tinha ciúme de Patrícia. A vítima era padrasto de Patrícia. (mídia).

A testemunha de acusação Pedro Paulo Chaves Bueno, 

investigador de polícia, relatou que as primeiras informações surgiram 

através de uma testemunha protegida, noticiando a morte, sendo 

encontrado o corpo em estagio avançado de putrefação. As primeiras 

informações davam conta de que Andre Ferreira. A vítima era “da pá 

virada”, teve um relacionamento com a mãe da Patrícia, e assediava 

Patrícia, sua enteada. André tinha admiração por Patrícia e a cortejava, e 

Rogério Motta não aceitava o relacionamento e por conta disso brigou 

várias vezes com André. Havia determinação no condomínio para que 

Rogério não entrasse mais lá, porque ele bebia. André pegou uma arma 

calibre .38 e entregou a Wagner e Marcos, pedindo para que se dirigisse 

até a casa, que ficava em um condomínio de chácaras muito grande, sendo 

que Marcos e Wagner acabaram assassinando a vítima. Em princípio 

acreditou na versão que foi dada por Marcos Bueno, que disse que Wagner 

estava alterado, sendo que foi forçado a dar o chute na porta, afirmando 

que era para avisar a vítima, negando o disparo. Ao final da investigação 

elaboraram uma acareação, Wagner confessou ter efetuado os disparos, 

afirmando que Marcos efetuou o último disparo. Os três são trabalhadores, 

que por razões de “cachaça” acabaram cometendo o delito, não são 

assassinos contumazes nem bandidos. André emprestou a arma de 

Antonio Cinésio, vulgo Maranhão, um rapaz que trabalhava em um posto, 

tendo-a devolvido após o crime. O “Bugica” ia na “zona”,  e Rogerio Motta 

também, e lá se conheceram. A orientação de André foi no sentido de dar 

um susto na vítima, mas estando alcoolizados vêm o instinto de matar. Na 

porta havia uma marca plantar, sendo que Marcos reconheceu como sendo 
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a marca de seu tênis de bolha. Depois do crime Wagner deixou a cidade, 

junto com sua família, porque o irmão de Wagner estava envolvido na 

morte de um taxista Carlos Roberto. A testemunha protegida disse que 

André havia feito o pagamento com uma moto, mas não confirmaram o 

ocorrido. Os recorrentes não foram coagidos a confessar. Todos os 

recorrentes colaboraram para as investigações. Marcos somente confessou 

ter efetuado o disparo na acareação, após Wagner ter confessado a 

dinâmica real dos fatos. Quando Marcos efetuou os disparos, a vítima já 

estava caída ao chão, não disparou para salvar Wagner do revide efetuado 

pela vítima. Foi levantado que a vítima consumia droga.

A testemunha Patricia Maria da Silva relatou que seu padrasto 

ameaçava André, e André lhe disse que estava com medo e que iria 

mandar darem um susto em seu padrasto. Vive junto com André quatro 

anos. Seu padrasto começou a cria-la quando tinha um ano de idade. Seu 

padrasto não aceitava seu relacionamento com André porque dizia que 

Patrícia não iria namorar com ninguém, e quando ficou sabendo que estava 

namorando com André começou a ameaça-lo. Depois de inúmeras 

ameaças André disse que iria dar um susto na vítima. Ficou sabendo do 

envolvimento de Marcos pelo advogado. Conhecia Wagner a pouco tempo, 

porque era amigo de André. André tinha uma moto branca e vendeu a moto 

para Wagner para poder consertar seu carro. André não tinha arma em 

casa, não sabendo como conseguiu a arma. Soube que a vítima morreu em 

razão de envolvimento com droga. Rogério era um pessoa muito violenta, 

principalmente quando bebia e usava droga (crack). Rogério tentou abusar 

sexualmente da declarante na adolescência, tendo sido este o motivo pelo 

qual sua mãe se separou da vítima. Marcos é enteado do irmão de André. 

Sempre se deram bem e tinham bom relacionamento. Rogério ligava no 

celular da declarante quase todos os dias e que não queria a declarante 

com André e que se ficassem juntos iria matar André.  A vítima convidava 

para assistir filme pornográfico quando a declarante tinha 14 para 15 anos. 
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Sua mãe não quis registrar boletim de ocorrência e se separou da vítima. 

Começou o relacionamento com André com 16 anos. Não comunicou a 

polícia sobre as ameaças porque tinha medo. André não detalhou o tipo de 

susto que queria dar em Rogério. Ficou sabendo que como a vítima era 

violenta, foi para cima de Wagner, entrando em luta. Não conhece 

“Maranhão”.

A testemunha Erinaldo José da Silva relatou que alemão 

ameaçava André e sua família, bem como que era usuário de drogas e era 

muito agressivo. A vítima deixava recado para André ameaçando. O 

declarante era enteado de Alemão. Patrícia é sua irmã. Não sabe se 

alguma vez a vítima assediou Patrícia. A vítima tinha muito ciúme de 

Patrícia e seu relacionamento com Andre a incomodava bastante (mídia).

A testemunha Fernando da Silva Campos, administrador do 

condomínio onde reside Andre, relatou que Rogério foi até a portaria e 

queria entrar, estava alterado, e ir até a casa de André. A vítima disse que 

tinha de resolver um problema e que não poderia passar daquele dia. 

Resistiu à sua entrada, dizendo que iria chamar a polícia, e a vítima foi 

embora. Isso ocorreu cerca de um mês antes da morte da vítima.

A testemunha Luis Henrique da Silva Leme, afirmou que 

conhece os três acusados, André é seu caseiro desde 2010. Tem 

conhecimento de que a vítima ameaçava André e seus familiares, mas 

somente ficou sabendo após os fatos através de André. Não conhecia a 

vítima. André é uma pessoa em quem confia plenamente.

A testemunha Michel Cleiton Silva nada sabe sobre os fatos. 

Conhece Wagner há cinco anos, Wagner trabalhou para o declarante e não 

há nada que desabone sobre ele. Nada sabe sobre a moto adquirida por 

Wagner.
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A testemunha Sebastião Moreira conhece Wagner, é pessoa 

boa, trabalhador, honesto. Nada sabe sobre a aquisição da moto por 

Wagner.

Contudo, a r. decisão de pronúncia baseou-se nos elementos 

probatórios dos autos, estando presentes os requisitos legais de 

admissibilidade da acusação, quais sejam, prova da materialidade e 

indícios suficientes de autoria.

Não se trata nesse momento de um juízo de certeza.

Destarte, os elementos probatórios até então coligidos não se 

traduzem em meras conjecturas, mas sim em indícios fortes e veementes 

da autoria do delito atribuídas ao recorrente, de modo que não permitem, 

nesta fase, afastar a viabilidade do jus acusationes que aponta a 

responsabilidade criminosa do homicídio, devendo, portanto, ser submetido 

a julgamento perante o Júri Popular, ocasião em que as provas dos autos 

serão amplamente debatidas e confrontadas. 

De outra forma, não cabe o afastamento das qualificadoras, 

porque, para sua exclusão em sede de juízo de admissibilidade da 

acusação, faz-se necessário que se mostre manifestamente improcedente, 

ou seja, não encontre apoio em nenhum elemento probatório, o que não 

ocorreu.

A qualificadora relativa ao motivo fútil fica mantida, eis que o 

recorrente mandou matar a vítima porque esta era contrária ao namoro com 

sua enteada, sendo que Wagner e Marcos, sabendo de tais motivos, 

mataram a vítima a pedido do amigo, em apoio a este.
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A qualificadora relativa à utilização de recurso que dificultou a 

defesa da vítima também permanece, eis que agiram de inopino, invadindo 

a residência da vítima a pé, alvejando-a imediatamente, para que a vítima 

não pudesse ter tempo hábil para uma reação eficaz.

Dessa forma, não há como acolher os pedidos pretendidos 

pelas defesas, posto que presentes os pressupostos que autorizam a 

pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, ou seja, a 

materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, ainda mais que 

nesta fase vige o princípio in dubio pro societate.

Quanto ao reconhecimento da delação premiada, não há 

como se analisar sua aplicação nesta sede, reservando-se ao Tribunal do 

Júri o acolhimento ou não da tese defensória.

Isso posto, nega-se provimento ao recurso.

 

José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator
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