
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Assessoria Criminal

PROTOCOLO MP/PR Nº                      10.682/2015
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº                0002792-49.2013.8.16.0098
ORIGEM:                                                 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACAREZINHO
DENUNCIADO:                                       (…)
OBJETO:                                                  ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

EMENTA:  TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO.  ANIMUS  NECANDI.  GOLPE  DE  FACA  NO
CAPACETE  E  PESCOÇO  DA  VÍTIMA.  IN  DUBIO  PRO  SOCIETATE.  A  EXISTÊNCIA  DE
DÚVIDAS RAZOÁVEIS QUANTO AO PLEITO DA ACUSAÇÃO DEVE SER DIRIMIDA PELO
CONSELHO DE SENTENÇA.  A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA SER SUBMETIDA À
APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA 

PARA ASSUNTOS JURÍDICOS:

1. RELATÓRIO

Os presentes autos de ação penal foram instaurados mediante prisão

em flagrante  para  apurar  a  prática,  em tese,  dos  delitos  tipificados  no  art.  21  do

Decreto-Lei n. 3.688/41 (vias de fato); art. 147 (ameaça) e art. 121, caput, c/c art. 14,

inciso II (homicídio tentado), ambos do Código Penal, atribuído ao denunciado (…).
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Na oportunidade, em 04.06.2013, o denunciado deu um 'tapa' na perna

direita de sua convivente  (…), sem deixar marcas, em razão de que  (…) teria pedido

para que o denunciado emprestasse sua motocicleta à sua amiga  (…).  Após isso, o

denunciado  saiu  a  procura  de  (…) e  se  dirigiu  à  moradia  de  (…),  após  receber  a

informação de que elas não se encontravam no local, quebrou o vidro da cozinha e se

apoderou  de  uma faca  de  cozinha.  Em seguida,  avistou  (…)  regressando  para  sua

residência, momento em que sinalizou para que ela parasse a motocicleta, tentando

agredi-la com uma facada na cabeça. Não obteve êxito tendo em vista que a vítima

portava capacete, o qual acabou perfurado com a facada, sem que a vítima tivesse, de

alguma forma, sido atingida. 

Após  ultimação  da  instrução  policial,  sobreveio  o  oferecimento  de

denúncia  elaborado  pelo  Promotor  de  Justiça  (…),  às  fls.  05-verso/07,  pelo

cometimento dos delitos constantes no art.  21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (vias de

fato), c/c com as prescrições da Lei nº 11.340/2006 (Maria da Penha) e art. 129 c/c art.

14, II, ambos do Código Penal (tentativa de lesão corporal), tudo na forma do art. 69

do Código Penal (concurso material). Por meio da cota Ministerial de fls. 80 aduziu ser

impossível  extrair  a  presença  do  animus  necandi com  aquela  mínima  segurança

necessária para se aditar a acusação (art. 384, §1o, CPP). 

Exercendo  controle  jurisdicional  de  1º  grau,  o  Juiz  de  Direito  (…)

proferiu as decisões de fls.  79 e 80-v/81, discordando da promoção ministerial que

deixou  de  proceder  ao  aditamento  da  peça  acusatória  (art.  384,  §1o,  CPP),  ao

argumento de que pelo tipo de lesão praticada, perfuração por faca no capacete da

vítima,  há  dúvida  ponderável  quanto  à  vontade  do  agente,  ou  seja,  se  agiu  com

animus necandi ou laedendi, ademais, “a faca perfurou a estrutura do capacete sendo

contida pela estrutura interna de proteção do artefato”. Nestes termos, determinou o

encaminhamento dos autos a esta Procuradoria-Geral de Justiça, aos fins do disposto

no art. 28 do CPP. 

Eis o relatório do autuado.
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2. FUNDAMENTAÇÃO

O objeto de análise e valoração aos presentes autos, por parte desta

Procuradoria-Geral  de  Justiça,  nos  termos  do  disposto  no  art.  28  do  Código  de

Processo  Penal,  direciona-se  à  operação  de  ratificação  ou  discordância  quanto  ao

conteúdo do pronunciamento ministerial de fls. 05-v/07, que deixou de promover o

aditamento da peça acusatória por ausência de comprovação do animus necandi por

parte do denunciado.

O  policial  militar  Deivid  Maycon  Vieira,  às  fls.  10,  asseverou  ser

informado que: 

o agressor encontrou com Maria Cecília, a qual estava dirigindo uma

motocicleta, e tentou agredí-la desferindo um golpe de faca, , sendo

que o golpe atingiu o capacete da mesma chegando a perfurá-lo; Que

Maria cecília caiu do veículo, mas Adolfo foi impedido por Luiz carlos

de  continuar  a  agredir  esta,  sendo  que  Luiz  o  agrediu  com  uma

paulada na orelha; (...) que uma das facas foi encontrada no local da

agressão.

A vítima (…), às fls. 17, prestou a seguinte declaração: 

Estava em companhia de Bruna Cristina da Silva em uma pracinha,

quando o convivente de Bruna, Adolfo Aparecido de Oliveira, o qual

estava em um bar próximoapareceu, então pediu para Adolfo deixá-

la  dar  uma  volta  em  sua  motocicleta  e  este  respondeu

afirmativamente; Que saiu do local e ao retornar, cerca de meia hora

depois,  viu  Adolfo  sinalizar  com a mão,  então parou o veículo  no

meio da rua, mas não imaginava quee ste estava com uma faca; Que

então ele tentou lhe agredir com uma facada, sendo que esta acertou

em  seu  capacete,  perfurando  o  mesmo;  Que  saiu  de  cima  da

motocicleta, deixando-a cair, e tirou o capacete jogando-o no chão
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também, saindo correndo do local; (...) Que soube que Adolfo disse

que iria “enfiar a faca no pescoço da declarante e de Bruna”

A vítima (…), apesar de não ter presenciado os fatos ocorridos com (…),

declarou que: 

Soube que este encontrou com Maria Cecília na rua e desferiu um

golpe de faca  que atingiu  o  capacete,  bem como soube que este

ainda perseguiu seu tio Luiz carlos de Oliveira, com duas facas, (...)

Adolfo é uma pessoa agressiva após ingerir bebida alcoólica, sendo

que, já foi agredida por este com tapas e socos há três ou q2uatro

meses atrás”. 

O interrogado (…), às fls. 20-verso, disse que: 

Na rua avistou quando Maria Cecília havia deixado Bruna na esquina

e vinha descendo com a motocicleta e seu namorado; Que percebeu

que Paulo ia lhe agredir então deu um golpe de facada no capacete

que este usava, negando, dessa maneira, que era Cecília que usava o

referido objeto; Que iria dar o segundo golpe, mirando o pescoço de

Paulo,  quando  viu  Cecília  soltar  a  motocicleta  do  chão  e,  neste

mesmo  momento  sentiu  um  golpe,  o  qual  percebeu  após  alguns

segundos que tratava-se de uma paulada, efetuada pela pessoa de

Luiz Carlos de Oliveira, tio de sua convivente

Conforme auto de exibição e apreensão, próximo ao local dos fatos, foi

apreendida uma faca de açougue com 40 centímetros e um capacete de cor rosa e

marca Taurus aberto (fls. 12-verso e 13-verso).

Como visto,  do conjunto probatório amealhado nos autos,  verifica-se

que o acusado (…) estava alcoolizado, pois afirmou que estava em um bar e que de lá

tinha saído com uma faca, ademais, os depoimentos (em especial das vítimas, Bruna e

Maria Cecília) convergem no sentido de que estava muito agressivo.
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Em  seu  interrogatório  policial  afirmou  que  desferiu  uma  facada  em

Paulo e que era este quem usava o capacete da cor rosa, quando na verdade era a

vítima (…), a qual tinha dado uma volta na sua motocicleta. Interrogado judicialmente,

afirmou que não quebrou vidro algum na casa da avó de Bruna e que não se lembrar

de ter desferido qualquer facada, mas apenas que levou uma paulada do tio de Bruna

(Luiz Carlos) antes mesmo de conversar com a condutora da motocicleta. 

O  próprio  interrogado  afirma  que  no  momento  da  abordagem  do

condutor  da motocicleta,  após  desferir  o  primeiro golpe de faca no capacete  (que

perfurou  o  capacete  da  vítima,  sendo  contida  apenas  pela  estrutura  interna  do

artefato),  mirou no pescoço da vítima,  quando foi  impedido por ter recebido uma

paulada de Luiz Carlos, ou seja, antes de desferir uma segunda facada, esta em região

vital (no pescoço), recebeu uma paulada na cabeça (orelha) e, em decorrência disso,

por circunstâncias alheias à sua vontade, não chegou a atingir a vítima novamente. 

Toda pessoa deve saber que uma faca medindo aproximadamente 40

(quarenta) centímetros de comprimento é apta para causar lesões e que dependendo

do  local  em  que  for  desferida  pode  levar  à  morte  a  vítima,  No  caso,  como  dito

anteriormente, o interrogado afirmou em seu depoimento policial que após desferir

uma facada no capacete,  mirou no pescoço da vítima, local fatal se Luiz Carlos não

tivesse intervindo para defender Maria Cecília. 

  Não  é  possível  a  aplicação  do  princípio  do  in  dubio  pro reo,  na

primeira  fase  do  Tribunal  do  Júri, quando  há  suposta  controvérsia

referente à insuficiência de provas de autoria por parte do ora recorrente. Isso porque

a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que

qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, não havendo falar

em princípio do in dubio pro reo nesta fase processual.

O Superior Tribunal de Justiça assim tem decidido: 
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A  existência  de  dúvidas razoáveis  quanto  ao  pleito  da  acusação

deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. (STJ, AgRg no REsp

1156770/RS,  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ  (1158),  DJe

20/02/2015). (grifo nosso)

Adverte a jurisprudência desta Corte que, em casos duvidosos e con-

trovertidos, hipótese dos autos, deve a alegação de legítima defesa

ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juízo natural consti-

tucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida,

em que as provas, inclusive as testemunhais, serão analisadas com

maior amplitude e liberdade, devido à aplicação, na fase do judicium

accusationis, do princípio in dubio pro societate. (STJ, AgRg no AREsp

316069/SP,  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR  (1148),  DJe

25/09/2014). (grifo nosso)

3. CONCLUSÃO

Ante ao exposto,  no exercício das atribuições previstas no art.  28 do

Código de Processo Penal,  respeitando-se o defensável  entendimento embutido na

promoção de fls. 80, elaborada pelo Promotor de Justiça (…), entende-se prudente, em

observância ao princípio da independência funcional, a designação de outro Promotor

de Justiça para atuar no feito, prosseguindo-se, então, a instrução criminal.

Curitiba, 03 de setembro de 2015.

    Reginaldo Rolim Pereira
                                               Procurador de Justiça
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