
3.2.2 – POSIÇÃO 
 

Constatou-se que o corpo estava em repouso, caído sobre o piso 

do box do banheiro do quarto externo, assim disposto: 


Posição de decúbito dorsal; 


Região superior do dorso, ombros e a região posterior da 

cabeça apoiados sobre paredes (ombro esquerdo e cabeça sobre a 

parede do chuveiro e ombro direito sobre a parede perpendicular, 

parede essa onde havia uma janela a uma altura entre 1,60 m e 

1,70 m); 


Membro superior direito flexionado sobre o corpo; 


Membro superior esquerdo semi-flexionado junto ao corpo; 


Membro inferior esquerdo semi-estendido sobre o piso e em 

direção a porta móvel do box; 


Membro inferior direito semi-flexionado parcialmente 

apoiado na parede perpendicular à parede do chuveiro; 


Rosto decaído e ligeiramente voltado para o lado esquerdo. 

 

3.2.4.1. – DAS LESÕES 
 

Havia lesões perfurocontusas semelhantes às produzidas por 

projéteis de arma de fogo, sendo 04 (quatro) disparos, produzindo 

os seguintes ferimentos: 


Entradas: 


E1: 01 (um) ferimento de entrada produzido por ação de 

força mecânica de instrumento pérfuro-contundente, realizado por 

projetil de arma de fogo na face lateral do terço médio da coxa 

esquerda, conforme Fotos 20, 21 e 22. 
Bordas invertidas: sim. 



Formato: irregular. 
 

o Característico de projétil acompanhado de fragmentos que não 

seus (que a ele juntaram-se durante a trajetória); 
 

o Característico de projétil já deformado antes de atingir a 

vítima. 


Orla de escoriação: sim; 


Halo de enxugo: sim; 



Trajetória: oblíqua descendente; 


Sentido: de trás para frente + da esquerda para direita (da 

vítima); 


Característica do tiro: à distância; 


Posição da vítima na hora do disparo: os detalhes 

supramencionados da lesão são característicos de a vítima estar no 

mesmo plano do algoz. 


E2: 01 (um) ferimento de entrada produzido por ação de 

força mecânica de instrumento pérfuro-contundente, realizado por 

projetil de arma de fogo na face anterior interna do joelho 

esquerdo, conforme Fotos 23, 24 e 25. 


Bordas invertidas: sim. 


Formato: elíptico. 


Orla de escoriação: sim; 


Halo de enxugo: sim; 


Trajetória: oblíqua descendente; 






Sentido: de frente para trás + da direita para esquerda (da 
vítima); 


Característica do tiro: à distância; 


Posição da vítima na hora do disparo: os detalhes 
supramencionados da lesão são característicos de a vítima estar 
no mesmo plano do algoz. 


E3: 01 (um) ferimento de entrada transfixante produzido 

por ação de força mecânica de instrumento pérfuro-contundente, 

realizado por projetil de arma de fogo na face anterior do terço 

superior da coxa direita, conforme Fotos 26, 27, 28 e 29. 


Bordas invertidas: sim. 



Formato: elíptico. 


Orla de escoriação: sim; 


Halo de enxugo: sim; 


Trajetória: ligeiramente oblíqua ascendente; 


Sentido: de frente para trás + da direita para esquerda (da 
vítima); 


Característica do tiro: à distância; 



Posição da vítima na hora do disparo: os detalhes 

supramencionados da lesão são característicos de duas possíveis 

situações: 
 

(1) a vítima estar de pé, com a face direita de seu corpo mais à 

frente e a face esquerda mais a trás (expondo mais a face direita 

do corpo), flexionando ascendentemente a perna direita – mais 

compatível com os vestígios e com a dinâmica, caracterizando 



uma posição de defesa; 
 

(2) a vítima estar em um plano inferior ao do algoz – baixa 

compatibilidade com os vestígios e com a dinâmica. 


E4: 01 (um) ferimento de entrada transfixante produzido 

por ação de força mecânica de instrumento pérfuro-contundente, 

realizado por projetil de arma de fogo na região temporal direita, 

conforme Fotos 30, 31 e 32. 


Bordas invertidas: sim. 



Formato: triangular (característico de disparo quase 
tangencial, mas que chega a penetrar na vítima deixando 
o formato do projétil na lesão de entrada). 


Orla de escoriação: sim; 


Halo de enxugo: sim; 


Trajetória: horizontal; 


Sentido: frente para trás (da vítima); 


Característica do tiro: à distância; 


Posição da vítima na hora do disparo: os detalhes 

supramencionados da lesão são característicos de a vítima estar no 

mesmo plano do algoz. 


Saídas: 


S1: 01 (um) ferimento de saída produzido por ação de força 

mecânica de instrumento pérfuro-contundente, realizado por 

projétil de arma de fogo na região temporal direita, conforme Foto 

31. 






Formato: irregular; 


Bordas: evertidas; 


Relação: E4. 



S2: 01 (um) ferimento de saída produzido por ação de força 

mecânica de instrumento pérfuro-contundente, realizado por 

projétil de arma de fogo na região glútea esquerda, conforme 

Fotos 33 e 34. 


Formato: ovalar; 


Bordas: evertidas; 


Relação: E3. 


S3: 01 (um) ferimento de saída produzido por ação de força 

mecânica de instrumento pérfuro-contundente, realizado por 

projétil de arma de fogo na face ântero-medial do joelho 

esquerdo, conforme Foto 35. 


Formato: triangular; 


Bordas: evertidas; 


Relação: indefinida (vide laudo tanatoscópico). 


Outros ferimentos: 


O1: 01 (uma) ferida corto-contusa de 3 cm,  

proximadamente, em face ântero-medial do terço inferior da coxa 

esquerda, conforme Foto 36; 


O2: feridas cortantes no cotovelo esquerdo, conforme Foto 

37. 




Compatível com ferimentos provocados por fragmentos 

vítreos. 


O3: feridas cortantes no antebraço esquerdo (limite com o 

cotovelo), conforme Foto 37. 


Compatível com ferimentos provocados por fragmentos 

vítreos. 


O4: ferida corto-contusa na face lateral do hipocôndrio 

esquerdo, conforme Foto 37. 
 

Obs. 01: Ausência de ferimentos ou lesões nas mãos. 
 

Obs. 02: Algum ferimento porventura existente, bem como sua 

precisa localização, que não foi observado por ocasião dos 

exames será descrito pelo Perito Médico-Legista em seu laudo 

tanatoscópico 

 

3.3 DOS VESTÍGIOS: ANÁLISES E INTERPRETAÇÕES 
O Perito Oficial Criminal, baseado nos Princípios Fundamentais 

da Perícia Criminalística e em especial no Princípio da 

Observação de Edmond Locard, no qual “todo contato deixa uma 

marca”, procedeu a busca minuciosa de marcas e vestígios 

materiais e constatou a existência dos seguintes vestígios dignos 

de interesse criminalístico para fins descritivos e para 

processamento técnico-científico e exames posteriores no 

IPC/PB, listados assim: 
 

VESTÍGIOS PREVIAMENTE NUMERADOS 


VESTÍGIO 01: 
 

o Arma de fogo, conforme Fotos 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45. 


Constatou-se, na gaveta mais à direita do painel do quarto 

externo, uma arma de fogo. 




O painel era posicionado de frente para a cabeceira da cama; 


A gaveta era de altura baixa e não possuía sistema de 

fechamento ou travamento. 
 

- A gaveta encontrava-se entreaberta quando da chegada do Perito 

Oficial. 


A arma de fogo era do tipo pistola, marca Glock, modelo 

Ges.m.b.H, calibre .380, com número de série PYM 673, 

fabricação austríaca, alça e massa de mira fixas, sistema de três 

pontos, acabamento teniferizado, sistema de alimentação por 

carregador, estando a mesma alimentada e carregada (munição na 

câmara). 


A referida arma possuía um carregador alimentado e nela 

inserido com 10 (dez) cartuchos de calibre .380, do tipo AUTO + 

P, intactos, marca CBC, original acoplado à mesma. 


Na câmara havia um cartucho de calibre .380, do tipo AUTO + 
P, intacto, marca CBC, original acoplado à mesma. 


Ao todo, o carregador suportava 15 (quinze) cartuchos. - Como 

havia 10 (dez) cartuchos no carregador, mas também havia 01 

(um) na câmara, totalizando 11 cartuchos, faltavam 04 (quatro) 
cartuchos para completar o carregador; 

 

* No local do crime foram encontrados 04 
(quatro) estojos de cartucho de arma de 
fogo (Vestígios 02, 04, 05 e 06). 


A arma de fogo, o carregador e os 11 (onze) cartuchos foram 
encaminhados para exames balísticos, conforme será abordado 

em tópico apropriado. 


Do gatilho e do cabo da arma de fogo foi coletado material 

biológico, 



por meio de swab (técnica do esfregaço) umedecido com água 
destilada, para identificação daqueles que tiveram contato com a 

arma de fogo. 


O swab foi devidamente acondicionado e encaminhado para 
levantamento de perfil genético no laboratório pericial 
adequado, conforme será abordado em tópico apropriado 


VESTÍGIO 02: 
o Estojo de cartucho de arma de fogo, conforme Fotos 46 e 47. 


Constatou-se, no piso do quarto, 20 cm à frente do frigobar, 

01 (um) 
estojo de cartucho de arma de fogo. 


O estojo era de calibre .380, do tipo AUTO + P, marca CBC, 
original, percutido e deflagrado, servindo a confronto balístico. 
 

- O referido estojo foi encaminhado para exames balísticos, 

conforme será abordado em tópico apropriado. 


Apresentava características compatíveis com as dos cartuchos 
encontrados na arma de fogo (Vestígio 01) e dos demais estojos 
(Vestígios 04, 05 e 06) encontrados na cena de crime; 


Não houve disparos realizados no interior do quarto que 

justificassem a presença desse estojo no local em que fora 

encontrado. 


É possível que, durante a movimentação de pessoas antes da 
chegada do Perito Oficial, alguém tenha mantido contato 

(acidental, provavelmente) com o referido estojo, retirando-o de 
sua posição original (pós-disparo) e projetando-o para o local 
onde fora encontrado pelo Perito. 

 

VESTÍGIO 03: 
 



o Camisa metálica de projétil, conforme Fotos 48 e 49. 
Constatou-se uma camisa metálica de projétil no piso do 

banheiro do 
quarto externo, logo na entrada. 
Localizava-se à frente do armário do banheiro, à direita de 
quem se dirige ao box. 
A camisa metálica encontrava-se aberta, descontínua em seu 

contorno, 
deformada, mas servindo a confronto balístico. 
Foi encaminhada para exames balísticos, conforme será 
abordado em tópico apropriado. 
A camisa metálica apresentava características compatíveis 

com as dos 
cartuchos encontrados na arma de fogo (Vestígio 01) e dos 

projéteis 
encontrados na cena de crime sob a vítima; 
Próximo à camisa metálica havia fragmentos vítreos; 
É possível que o projétil tenha encontrado obstáculo (porta 

móvel de 
vidro do box) em sua trajetória e a camisa metálica, nesse 

momento, 
tenha desprendido-se do projétil, fazendo com que a camisa 

metálica 
seja projetada em sentido oposto (recuando) ao da trajetória do 

projétil. 
VESTÍGIO 04: 
o Estojo de cartucho de arma de fogo, conforme Fotos 48, 50 e 

51. 
Constatou-se, no piso do banheiro do quarto externo, 01 (um) 

estojo de 
cartucho de arma de fogo. 
Localizava-se abaixo do armário do banheiro, à direita de quem 
se dirige ao box; 
Distava 11 cm, aproximadamente, da parede em que era fixado 
o armário, isto é, distava 11 cm do final (profundidade) do 
armário; 
Sugerem que o algoz encontrava-se posicionado na entrada do 



banheiro do quarto externo, com a face direita do corpo voltada 
para o armário e espelho do banheiro, tendo visibilidade frontal 
para o box. 
Apresentava características compatíveis com as dos cartuchos 
encontrados na arma de fogo (Vestígio 01) e dos demais estojos 
(Vestígios 02, 05 e 06) encontrados na cena de crime; 

 

O estojo era de calibre .380, do tipo AUTO + P, marca CBC, 

original, 
percutido e deflagrado, servindo a confronto balístico. 
O referido estojo foi encaminhado para exames balísticos, 
conforme será abordado em tópico apropriado. 
Não havia, imediatamente próximo ao estojo, fragmentos 

vítreos. 
VESTÍGIO 05: 
o Estojo de cartucho de arma de fogo, conforme Foto 48, 52 e 

53. 
Constatou-se, no piso do banheiro do quarto externo, 01 (um) 

estojo de 
cartucho de arma de fogo. 
Localizava-se imediatamente à frente das gavetas do armário do 
banheiro (ao final do comprimento do armário), à direita de 
quem se dirige ao box; 
Sugerem que o algoz encontrava-se posicionado na entrada do 
banheiro do quarto externo, com a face direita do corpo voltada 
para o armário e espelho do banheiro, tendo visibilidade frontal 
para o box. 
Apresentava características compatíveis com as dos cartuchos 
encontrados na arma de fogo (Vestígio 01) e dos demais estojos 
(Vestígios 02, 04 e 06) encontrados na cena de crime; 
O estojo era de calibre .380, do tipo AUTO + P, marca CBC, 

original, 
percutido e deflagrado, servindo a confronto balístico. 
O referido estojo foi encaminhado para exames balísticos, 
conforme será abordado em tópico apropriado. 
Imediatamente próximo ao estojo havia fragmentos vítreos. 
VESTÍGIO 06: 



o Estojo de cartucho de arma de fogo, conforme Fotos 48, 52, 54 

e 55. 
Constatou-se, no piso do banheiro do quarto externo, 01 (um) 

estojo de 
cartucho de arma de fogo. 
Localizava-se entre o lixeiro e a privada (próximo à parede, 
logo abaixo do registro da ducha da privada), à direita de quem 
se dirige ao box; 
Sugerem que o algoz encontrava-se posicionado na entrada do 
banheiro do quarto externo, com a face direita do corpo voltada 

para o armário e espelho do banheiro, tendo visibilidade frontal 
para o box. 
Apresentava características compatíveis com as dos cartuchos 
encontrados na arma de fogo (Vestígio 01) e dos demais estojos 
(Vestígios 02, 05 e 06) encontrados na cena de crime; 
O estojo era de calibre .380, do tipo AUTO + P, marca CBC, 

original, 
percutido e deflagrado, servindo a confronto balístico. 
O referido estojo foi encaminhado para exames balísticos, 
conforme será abordado em tópico apropriado. 
Não havia, imediatamente próximo ao estojo, fragmentos 

vítreos. 
No entorno da privada havia fragmentos vítreos, mas não em 
seu interior. Na privada havia água com aspecto de limpeza. 
VESTÍGIO 07: 
o Vítima fatal, conforme Fotos 56 e 57. 
Constatou-se uma vítima fatal por projéteis de arma de fogo 

no interior 
do box do banheiro do quarto externo. 
Identificação: 
- A vítima foi identificada civilmente como Helton 
Jonas Maia Silveira, conforme capítulo 3.2.1 – 
IDENTIFICAÇÃO; 
- A vítima foi identificada no IPC/PB sob o NIC 
2018/5373, conforme capítulo 3.2.1 – 
IDENTIFICAÇÃO. 
Posição da vítima: 



- A posição da vítima foi descrita no capítulo 3.2.2 
– POSIÇÃO, e terá suas interpretações relatadas a 
seguir: 
* A posição final da vítima (posição em que 
foi encontrada) indica que, antes de cair ao 
solo, ela se encontrava voltada 
obliquamente para a porta do banheiro, 
isto é, com visibilidade frontal para a 
porta. 

* Ausência de marcas de arrastos ou de 
manipulação do corpo pós-morte. 
Lesões da vítima: 
- As lesões da vítima foram descritas e 
interpretadas no capítulo 3.2.4.1 – DAS LESÕES. 
Porém, vale acrescentar, que: 
* O formato irregular do ferimento de 
entrada E1 geralmente é bastante 
verificado em duas situações: (A) 
situações em que os projéteis se deformam 
antes de atingir a vítima, que, nesse caso, 
pode ter se deformado ao atingir o vidro 
do box do banheiro – deformação essa ao 
ponto de provavelmente explicar o 
desprendimento da camisa metálica 
(Vestígio 03) encontrada na área externa 
ao box –, inclusive, durante o exame 
necroscópico, foi encontrado pelo Perito 
Médico-Legista 01 (um) fragmento de 
projétil de arma de fogo interno ao 
ferimento E1; (B) situações em que, 
durante a trajetória do projétil, fragmentos 
de outros objetos a ele se aderem – 
fragmentos de obstáculos que o projétil 
encontra à sua frente, a exemplo de 
fragmentos vítreos, no caso em tela. 
* Os demais ferimentos de entrada não 
apresentaram a característica de bordas 



irregulares verificadas em E1 – situação 
que ocorre quando o projétil não se 
deforma nem atinge obstáculos em sua 
trajetória até atingir a vítima. 
- Constatou-se a ausência de efeitos secundários 
dos tiros. 

* Nos ferimentos não foram identificados 
zonas de tatuagens, esfumaçamento e/ou 
queimadura. 
VESTÍGIO 08: 
o Pegada em direção ao quarto intermediário, conforme Fotos 58 

e 59. 
Constataram-se 04 (quatro) pegadas marcadas no piso por 

líquido 
semelhante a sangue. 
03 (três) pegadas em sequência foram impressas por calçado 
semelhante à sandália de dedo – destacada nas Fotos 58 e 59 
por círculos amarelos. 
- As pegadas eram 02 (duas) do pé esquerdo e 01 
(uma) de pé cuja definição não foi possibilitada; 
- Havia uma pegada inicial, que precedia essas 03 
(três), próxima à privada (não aparece nas Fotos 
58 e 59); 
- O solado inferior da sandália apresentava 
morfologia de pequenos círculos agrupados. 
01 (uma) pegada foi impressa com o pé esquerdo de calçado 
indefinido – destacada nas Fotos 58 e 59 por círculo azul. 
- A região anterior do calçado não apresentava 
marcas, apenas o contorno do limite frontal da 
sandália; 
- Na região anterior esquerda do calçado, próximo 
à região que não apresentava marcas 
(supracitada), detectaram-se marcas que sugerem 
a forma geométrica de quadrados de lados 
desiguais. 
A direção das pegadas era da porta do banheiro do quarto 

externo para 



a porta do quarto intermediário. 
As pegadas nessa direção encerraram-se na entrada do quarto 
intermediário – como quem desiste de ingressar no quarto. 
Havia no piso do banheiro, nas proximidades do armário, 

manchas de 
líquido semelhante a sangue que precediam as pegadas. 

VESTÍGIO 09: 
o Fragmento de pegada, conforme Fotos 60 e 61. 
Constatou-se 01 (uma) pegada marcada no piso por líquido 

semelhante 
a sangue. 
A pegada foi impressa por calçado semelhante à sandália de 
dedo 
- Não foi possível definir o pé que marcou a 
pegada; 
- Não foi possível definir a direção da pegada, 
apenas que ela foi marcada de forma oblíqua em 
relação à cerâmica do quarto (da porta do quarto 
intermediário para a poltrona, ou vice-versa); 
- O solado inferior da sandália apresentava 
morfologia de pequenos círculos agrupados – 
mesma morfologia da Pegada em direção ao 
quarto intermediário (Vestígio 08). 
OUTROS VESTÍGIOS 
Havia uma pegada (marcada por líquido semelhante a sangue 

semelhante) no piso do 
banheiro semelhante a um pé esquerdo, descalço (não uso de 

calçado), conforme Foto 
62; 
Não havia pegadas no piso à frente das gavetas do painel do 

quarto externo – local 
onde foi encontrada a arma de fogo (Vestígio 01), conforme Fotos 

63 e 64; 
Alinhamento dos móveis: no interior da residência (incluindo 

o quarto intermediário), 
do quarto externo e na área da churrasqueira todos os móveis e 

objetos encontravamse em perfeito estado de alinhamento, 



demonstrando ausência de sinais de luta. 
Nas áreas imediata e mediata não havia sinais de luta ou 

quaisquer outros 
meios que demonstrassem luta corporal. 
Havia muitos pedaços coloridos de papel, que lembram 

confetes de carnaval, 
espalhados pelo piso do quarto intermediário, do quarto externo e 

da área externa do 
box do banheiro. 
Também havia algumas figurinhas infantis no piso do quarto 

externo, próximo 
à cama. 

Não se identificou pegadas marcadas por líquido semelhante 

a sangue no quarto 
intermediário, conforme Foto 65; 
A Foto 66 oferece uma visão de quem ingressa no banheiro 

do quarto externo – 
dirigindo-se ao box – “reproduzindo” os passos do algoz; 
Constataram-se fragmentos vítreos: 
No trilho superior do box: 
Havia um fragmento maior de vidro pendurado no trilho 

corrediço 
superior do box, conforme Foto 67, excluindo a possibilidade de a 

porta 
móvel de vidro do box encontrar-se completamente aberta. 
Em todo o interior do piso do box, conforme Foto 68. 
Mas com predominância por trás da porta fixa do box, de 

modo 
agrupado e amontoado – denotando uma ação proativa de 

afastamento 
no sentido de liberar espaço; 
Distribuídos ao longo da parte móvel, desde seu encontro com 

o trilho 
vertical instalado na parede à esquerda até o encontro com a porta 

fixa 
do box. 
Na região exterior ao box, distribuídos ao longo da parte 

móvel, conforme 



Fotos 68 e 69 – desde seu encontro com o trilho vertical instalado 

na parede à 
esquerda até o encontro com a porta fixa do box. 
Ao remover um pano de estopa de cor branca (observado na 

Foto 68), 
localizado imediatamente antes da porta móvel do box, constatou-

se o 
puxador da porta móvel de vidro do box, conforme Foto 69, 

situando-se 
em região intermediária da porta móvel (sugerindo uma posição 

semifechada da porta móvel). 
Infere-se dos elementos supracitados que a porta móvel de 

vidro do box do 
banheiro do quarto externo encontrava-se fechada ou semi-

fechada no 
momento do 1º disparo de arma de fogo. 
A janela do banheiro do quarto externo era compatível, em 

altura, com a altura da 
cabeça da vítima, conforme pode ser constatado na Foto 70. 
Constataram-se 02 (dois) projéteis sob a vítima, servindo a 

confronto balístico: 
01 (um) sob o dorso da vítima, conforme Foto 71 
Encontrava-se com sua região anterior parcialmente 

deformada, 
conforme Foto 72; 

Apresentava características compatíveis com as dos projéteis 

dos 
cartuchos encontrados na arma de fogo (Vestígio 01). 
Calibre .380, do tipo AUTO + P, marca CBC, original; 
O referido projétil foi encaminhado para exames balísticos, 
conforme será abordado em tópico apropriado. 
01 (um) sob a perna direita da vítima, conforme Fotos 73 e 

74 
Encontrava-se com sua região lateral parcialmente deformada, 
conforme Foto 75; 
Apresentava características compatíveis com as dos projéteis 

dos 



cartuchos encontrados na arma de fogo (Vestígio 01). 
Calibre .380, do tipo AUTO + P, marca CBC, original; 
O referido projétil foi encaminhado para exames balísticos, 
conforme será abordado em tópico apropriado. 
Os 02 (dois) projéteis são exibidos na Foto 76. 
No frigobar do quarto externo havia bebidas fechadas e 

lacradas, além de uma garrafa 
de vinho fechada, mas já inicialmente consumida, conforme Foto 

77; 
A área da churrasqueira é exibida nas Fotos 78 e 79, e havia: 
No lixeiro, 03 (três) garrafas vazias de cerveja de 330 mL do 

fabricante 
Heineken, conforme Foto 80; 
No cooler, 03 (três) garrafas cheias de cerveja de 330 mL do 

fabricante 
Heineken, conforme Foto 81; 
No freezer havia um pacote de 06 (seis) garrafas cheias de 

cerveja de 330 mL 
do fabricante Heineken, além de outros itens, conforme Foto 82). 
Algumas gotas de líquido semelhante a sangue (poucas e 

escassas) foram detectadas 
no interior da residência, iniciando na sala de estar e seguindo 

pelo corredor até o 
último quarto, conforme Fotos 83, 84, 85 e 86. 

 

5.0 – DISCUSSÃO E DINÂMICA 
As características e os vestígios encontrados e coletados no local 

indicavam as 
seguintes possibilidades, bem como a possível dinâmica a seguir: 
A vítima encontrava-se de costas para a porta do banheiro, de 

modo oblíquo (face 
lateral esquerda do corpo mais próxima das portas de vidro do 

box e face lateral direita 
do corpo mais próxima da parede da janela do banheiro). 
Lateralizado obliquamente para o chuveiro (à direita da 

vítima ficava o 
chuveiro, à esquerda ficava a saboneteira). 



A porta móvel de vidro do box encontrava-se fechada ou 

semi-fechada; 
O algoz ingressa de pé pela porta do banheiro e vira 

obliquamente para sua esquerda, 
na direção de quem se dirige ao box, posicionando-se com a face 

lateral direita do 
corpo mais próxima do box (à frente) e face lateral esquerda mais 

próxima da porta do 
banheiro (recuada); 
O 1º disparo foi efetuado em trajetória descendente com o 

algoz posicionado na 
entrada do banheiro, à frente do armário e do espelho. 
O projétil transfixou a porta móvel de vidro do box, 

fragmentando-a em 
pedaços de tamanhos diversos. 
A transfixação do projétil pela porta de vidro e as forças de 

alta energia 
produzidas pelo disparo provocaram a fragmentação da porta 

móvel de 
vidro. 
As forças de alta energia produzidas pelo disparo (na distância 
em que foram efetuados os disparos), isoladamente, não são 
capazes de provocar a fragmentação da porta de vidro, uma vez 
que o vidro temperado, quando fora de pressão (porta e janelas 
do banheiro abertas, reduzindo significativamente a pressão no 
ambiente), não sofre os efeitos dessas forças de alta energia ao 
ponto de romper sua estrutura e fragmentá-la. Tanto é que a 
porta fixa de vidro do box, de mesmo material, permaneceu 
íntegra mesmo depois dos quatro disparos; 
Durante a transfixação do projétil pela porta de vidro, o 

projétil 
também se deformou – camisa metálica (Vestígio 03) 

desprendeu-se do 
chumbo do projétil, sendo projetada contra a trajetória do projétil 

e 
repousando na entrada do banheiro, defronte ao armário. 



O projétil, já deformado (e, possivelmente, carregando 

consigo fragmentos 
vítreos), atingiu a face lateral do terço médio da coxa esquerda de 

forma 
oblíqua descendente, de trás para frente, da esquerda para a 

direita, causando o 
ferimento E1. 
Durante o exame necroscópico, foi encontrado pelo Perito 

MédicoLegista um fragmento de projétil no interior desse 

ferimento, conforme 
consta no Laudo Tanatoscópico. 
A vítima, ao receber o 1º disparo, vira-se para a porta do 

banheiro, posicionando-se 
frontalmente para o algoz (obliquamente em relação box), com a 

face lateral direita do 
corpo mais à frente (mais próxima do box) e a face lateral 

esquerda mais recuada para 
a janela da parede; 
Os demais disparos foram efetuados com o algoz na posição 

do 1º disparo; 
O 2º disparo foi efetuado em trajetória descendente e atingiu 

a face anterior interna do 
joelho esquerdo, de forma oblíqua descendente, de frente para 

trás, da direita para a 
esquerda causando o ferimento E2; 
A vítima executou uma posição de defesa, qual seja 

flexionando sua perna direita em 
direção à barriga, apoiando todo o peso do corpo sobre a perna 

esquerda; e 
flexionando os antebraços para cima e para próximo do corpo 

(posição característica 
de defesa ou de proteção); 
O 3º disparo foi realizado em trajetória ligeiramente 

descendente e atingiu a face 
anterior interna do terço superior da coxa direita, de forma 

ligeiramente oblíqua 
ascendente (uma vez que a coxa encontrava-se flexionada para 

cima), de frente para 



trás, da direita para esquerda, em acordo com a poisção de defesa 

supracitada, 
causando o ferimento E3. 
Segundo o Laudo Tanatoscópico, o projétil desse disparo 

teve saída na região 
glútea esquerda da vítima. 
O 4º disparo foi efetuado em trajetória horizontal e atingiu a 

região temporal direita da 
vítima, em sentido horizontal, de frente para trás, causando o 

ferimento E4. 
O projétil desse disparo teve saída nessa mesma região – 6 

cm após a entrada, 
aproximadamente. 
Após o 4º disparo, a vítima cai ao solo. 
Como a vítima ao receber o 3º e 4º disparo encontrava-se 

posicionada 
frontalmente para o algoz (mas obliquamente em relação box), 

isto é, com a 
face lateral direita do corpo mais à frente (mais próxima do box) e 

a face lateral esquerda mais recuada para a janela da parede, ao 

desfalecer após o 4º 
disparo, e ainda sofrendo os efeitos da trajetória desse disparo, 

sua face lateral 
direita é projetada para trás, onde seu membro inferior direito 

repousa mais 
recuadamente em relação ao membro inferior esquerdo e o dorso 

é projetado 
contra o encontro das paredes (parede do chuveiro e parede da 

janela). 
Dois projéteis transfixantes foram encontrados no piso da 

área interna do box, sob a 
vítima. 
Os estojos dos cartuchos deflagrados (Vestígios 02, 04, 05 e 

06) foram expelidos pela 
arma de fogo (Vestígios 01) e repousaram no piso da área externa 

ao box do banheiro. 
01 (um) dos estojos (Vestígio 02), muito provavelmente, foi 

projetado do piso 



do banheiro para o interior do quarto externo, próximo ao 

frigobar, de forma 
acidental pelas pessoas que estiveram no ambiente antes da 

chegada do Perito 
Oficial, uma vez que não se encontrou nenhum vestígio de 

disparo de arma de 
fogo no interior do quarto externo nem nenhum vestígio que 

levasse a crer que 
alguma situação relacionada ao exame pericial ali tenha se 

desenvolvido. 
Em virtude da gravidade dos ferimentos a vítima (Vestígio 

07) foi a óbito no local, 
tendo o algoz fugido com destino ignorado, mas deixado, antes, a 

arma de fogo 
(Vestígio 01) em uma gaveta do painel do quarto; 
A presença de estojos (Vestígios 02, 04, 05 e 06) de cartucho 

de calibre .380 e uma 
arma de fogo Glock (Vestígio 01), na cena do crime, sugere que 

arma utilizada foi a 
pistola encontrada no local; 
As manchas de sangue por empoçamento e impregnação em 

grande quantidade, 
presentes no piso e sob a vítima, evidenciam que após o repouso 

final, o corpo não foi 
manipulado por terceiros, à exceção da perna esquerda, que não 

se encontrava em 
posição compatível com uma queda nem com a dinâmica 

levantada pelo Perito; 
É possível que tenha havido uma tentativa de estancar o 

sangue da vítima, haja vista 
ser encontrado um pano branco, do tipo estopa, manchado de 

líquido semelhante a 
sangue próximo à vítima; 
As pegadas (Vestígio 08) e o fragmento de pegada (Vestígio 

09) encontrados no piso 
do quarto demonstram que houve movimentação de pessoas no 

interior do banheiro 
depois de a vítima ter sido alvejada, pois foram impressos no piso 



por líquido 
semelhante a sangue (como o líquido encontrado sob e próximo a 

vítima). 
Foram detectados três possíveis distintos formatos de pegada. 

Os pingos de líquido semelhante a sangue encontrados no 

interior da residência, 
distribuídios da sala de estar até o último quarto do corredor, 

permitem inferir que, 
provavelmente, alguém que tenha tido contato com a vítima fatal 

(Vestígio 07) deslocou-se 
pelo corredor até o último quarto. 
A permanência de objetos pessoais (mochila com celular, 

relógio, etc.) no local, 
sugere que não houve subtração de bens; 
A ausência de marcas de arrastos, posição do corpo (exceto 

da perna esquerda) e 
presença das manchas de sangue em grande quantidade, além de 

materiais balísticos, 
demonstram que o crime ocorreu no local periciado. 
A posição encontrada da perna esquerda sugere que essa 

perna foi 
movimentada, não sendo a posição final da vítima depois de sua 

queda. 
É possível que tenham estendido a perna esquerda para liberar 

espaço e 
facilitar uma contenção do sangue, uma vez que fora encontrado 

um 
pano de estopa manchado de sangue junto ao box e pegadas de 
diferentes calçados no interior do banheiro. 
A ausência de sinais de sugere que não houve contato físico 

violento entre vítima 
e algoz, bem como não teve chance de livrar-se dos disparos. 
A ausência de efeitos secundários do tiro (zona de tatuagem) 

nos ferimentos 
indica que a mesma foi atingida à distância. 
A presença de estojos e projéteis relativamente preservados 

favorece a condição 
de realização de confronto balístico com a arma apreendida pelo 



Perito no local. 
A rigidez generalizada, as manchas de hipóstase, o não 

surgimento da mancha 
verde abdominal e o desaparecimento das artérias do fundo do 

olho demonstram que a vítima 
encontrava-se em óbito de 8 (oito) a 16 (dezesseis) horas no 

momento dos exames periciais na 
vítima (23h18min) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


