
PROTOCOLO Nº 3740/2015
AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL Nº 2069-76.2012.8.16.0094, DA VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE IPORÃ-PR.
INDICIADO: JOSÉ PEREIRA DE SOUZA.
VÍTIMA: MANOEL ACÁCIO SILVA LOBATO.
ASSUNTO: ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.

CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CASO  QUE  DEMONSTRAM  QUE  O  ACUSADO

ASSUMIU  O  RISCO  DO  RESULTADO.  ARQUIVAMENTO  INDIRETO.

DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  LESÕES  CORPORAIS.  IMPOSSIBILIDADE.  O

agente  assume  o  risco  de  produzir  o  resultado  quando,  pelas

circunstâncias  do  evento,  age  desse  modo,  independentemente  da

declaração expressa do agente que desferiu 05 (cinco) facadas na região

das costelas, virilha e ombros da vítima, sendo necessárias 04 (quatro)

pessoas para interceder e, assim, cessar as agressões. 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA

SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA  PARA ASSUNTOS JURÍDICOS

I. RELATÓRIO

Trata-se  de  inquérito  policial  instaurado  para  apurar  a  prática  de

homicídio simples  tentado (art.  121,  caput,  c/c  art.  14,  inciso II,  ambos do Código

Penal), atribuído a JOSÉ PEREIRA DE SOUZA.
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Consta do presente caderno investigatório que, dia 07 de outubro de

2012, por volta das 19hs, na rua principal do Distrito de Nova Santa Helena, Município

de Iporã-Pr.,  o  acusado JOSÉ PEREIRA DE SOUZA,  CONHECIDO POR “Zé da  Nadir”,

desferiu 05 (cinco) golpes de faca contra Manoel Acácio Silva Lobato, sendo 03 (três)

na altura do ombro, 01 (um) próximo à virilha e 01 (um) próximo às costelas, todos do

lado  esquerdo,  causando-lhe  as  seguintes  lesões  corporais  descritas  no  laudo  de

exame de lesões corporais de fls. 13/14 e boletim de ocorrência de fls. 03/04. 

A  ilustre  Promotora  de  Justiça,  MAIRA  MARDEGAN  GALIANO,  às  fls.

60/66,  manifestou-se  pela  incompetência  do  Juízo,  requerendo  a  remessa  dos

presentes autos ao Juizado Especial  Criminal  da comarca de Iporã, por se tratar de

lesões corporais (art. 129, caput, CP) crime de menor potencial ofensivo. Justificou que

embora  a  materialidade  da  conduta  tenha  sido  comprovada  pelos  elementos

informativos dos autos, não há indícios que permitam atribuir ao investigado a autoria

do crime de homicídio simples na modalidade tentada, pois o fato foi praticado em

razão da vítima Manoel Acácio Silva Lobato ter entrado no meio de uma discussão para

defender seu amigo que estava sendo agredido pelo indiciado, ocasião em que acabou

sendo golpeado pelo acusado. Assim, não tendo vontade de matar a vítima (animus

necandi), deve sua conduta ser desclassificada, pois remanesce a averiguação do delito

de lesões corporais. 

O  digno  magistrado,  LEONARDO  SILVA  MACHADO,  às  fls.  67/69,

discordou do posicionamento da agente ministerial, asseverando, que existem indícios

do delito de tentativa de homicídio perpetrado pelo indiciado e que a declaração de

que não tinha intenção de ceifar a vida da vítima, tendo desferido as facadas apenas, e

tão somente, para que esta lhe soltasse, é isolada dos autos. Asseverou, ainda, que

outras  testemunhas  presenciaram  as  facadas  na  vítima,  que  o  indiciado  é  pessoa

violenta  e  que  as  lesões  foram  graves  e  em número não  condizente  com a  mera
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vontade de lesionar. Assim, remeteu os autos a esta Procuradoria-Geral de Justiça para

os fins do art. 28 do CPP.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de arquivamento indireto realizado pela agente ministerial que

atua perante a Vara Criminal de Iporã-Pr. A ilustre Promotora de Justiça se pronunciou

pela remessa do feito ao Juizado Especial Criminal, em decorrência da desclassificação

da  conduta.  Entretanto,  o  digno  magistrado,  discordando  do  posicionamento

ministerial, decidiu pela sua competência. Desta decisão não foi interposto recurso.

Assim, tratando-se o presente expediente de arquivamento indireto, a aplicação do

art. 28 do Código de Processo Penal é adequada. Neste sentido, a título ilustrativo,

decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROMOTOR  PÚBLICO  QUE  ALEGA  A  INCOMPETÊNCIA  DO  JUÍZO,

REQUERENDO A REMESSA DOS AUTOS DO INQUÉRITO PARA AQUELE

QUE  CONSIDERA  COMPETENTE  -  PONTO  DE  VISTA  DESACOLHIDO

PELO RESPECTIVO MAGISTRADO, QUE AFIRMA A SUA COMPETÊNCIA

- INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE JURISDIÇÃO OU DE ATRIBUIÇÕES -

MANIFESTAÇÃO QUE DEVE SER RECEBIDA COMO PEDIDO INDIRETO

DE  ARQUIVAMENTO.  1.  SE  O  MAGISTRADO  DISCORDA  DA

MANIFESTAÇÃO  MINISTERIAL,  QUE  ENTENDE  SER  O  JUÍZO

INCOMPETENTE, DEVE ENCAMINHAR OS AUTOS AO PROCURADOR-

GERAL DE JUSTIÇA,  PARA,  NA FORMA DO ART.  28 DO CPP,  DAR

SOLUÇÃO  AO  CASO,  VENDO-SE,  NA  HIPÓTESE,  UM  PEDIDO

INDIRETO  DE  ARQUIVAMENTO.  2.  INEXISTENTE  CONFLITO  DE

COMPETÊNCIA,  JÁ  QUE  SE  DECLARA  CUMULAÇÃO  POSITIVO-

NEGATIVA DE JURISDIÇÕES, O QUE NÃO CONFIGURA CONFLITO, QUE

OU  É  POSITIVO,  OU  É  NEGATIVO.  3.  IGUALMENTE  NÃO  SE

VISLUMBRA CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES, SE JÁ JURISDICIONALIZADA

A  DISCUSSÃO,  ONDE  UM  JUIZ  SE  DECLAROU  COMPETENTE  E  O
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OUTRO  NÃO.  4.  CONFLITO  NÃO  CONHECIDO.”  (CAT  43  /  SC  -

CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES Nº 1994/0031616-0, RELATOR MINISTRO

ANSELMO SANTIAGO, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DATA DO JULGAMENTO

11/06/1997, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJ 04/08/1997 P. 34642).

(destaque nosso)

 E do corpo do julgado, extrai-se a esclarecedora passagem:

“O  fato  de  o  magistrado  dizer-se  competente,  não  acatando,  por

hipótese,  a  manifestação  do  Ministério  Público  por  sua

incompetência,  não  se  constituiria  em  “ato  de  dizer  o  que  é  de

direito,  obrigando  à  observância  do  que  enunciou”,  porque  ele,

magistrado, não poderia impor ao promotor público o ajuizamento

da  acusação  -  “ne  procedat  judex  ex  officio” –  mas,  no  máximo,

considerando-se  a  afirmação  de  incompetência  como  pedido  de

arquivamento indireto, no juízo em que se perfaz, o magistrado tão-

somente poderia valer-se do disposto no art. 28 do CPP, a provocar a

decisão definitiva do Procurador-Geral da Justiça, que, se ratificasse a

manifestação de incompetência, determinaria o envio dos autos do

inquérito a outro promotor, que, se lhe fosse subordinado, haveria

de propor a ação (não há qualquer conflito); (...) Assim, se, como no

caso, o acusador federal admite o ilícito criminal, mas di-lo da esfera

da  competência  de  outra  jurisdição,  o  que  não  é  acatado  pelo

magistrado,  que  afirma  a  intenção  de  examinar  a  proposta

acusatória,  há,  sem  dúvida,  pedido  de  arquivamento  indireto,

quando então, e por inexistir a pretensão deduzida em juízo, e por

não  poder  constituí-la,  ex  offlcio,  o  julgador,  confere-lhe  a  lei

processual  unicamente  manifestação  fiscalizadora,  no  sentido  de

provocar a decisão final da chefia maior do Ministério Público.”

Repita-se, cuida-se de arquivamento indireto promovido pela

agente  ministerial,  que  entende  que  a  competência  dos  presentes  autos  deve  ser
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deslocada  para  o Juizado Especial  Criminal  desta Capital,  posicionamento este  não

acompanhado pelo Juízo. 

Preliminarmente à análise da adequação ou não da desclassificação da

conduta, faz-se necessário exame do conjunto probatório até o momento carreado aos

autos. 

JOSÉ WILSON DA SILVA, às fls. 09/10, asseverou que:

“tudo iniciou quando Zé de Nadir deu um murro no olho de Manoel,

este  caiu  e  Zé  de  Nadir  continuou  a  bater  e  Acácio  foi  socorrer

Manoel e então levou as facadas. Que o motivo dos fatos é porque o

Candidato Bitata, apoiado por Zé de Nadir, não tinha sido eleito. (...)

Que muitas pessoas que estavam na comemoração também viram

que foi o Zé de Nadir o autor do crime, mas tem medo de falar, pois

ele  é  valente  e  ameaças  pessoas.  Que  Zé  de  Nadir,  quando  está

embriagado coloca uma arma na cintura e saiu para a rua fazendo

bagunça, intimidando as pessoas.”

A vítima, MANOEL ACÁCIO SILVA LOBATO, às fls. 15/16, disse que: 

“o candidato a vereador Bitata pela coligação do candidato Jamerson,

passou  pelo  meio  da  manifestação,  ocasião  em  que  a  ponta  da

bandeira do declarante esbarrou no carro de Bitata, Bitata parou o

carro, desceu e queria agredir o declarante, o declarante sequer saiu

do lugar, pois achou que era brincadeira de Bitata, pois são amigos

desde criança, ocasião em que pessoas que ali estavam impediu que

ele agredisse o declarante e Bitata começou a chorar, momento em

que Nelson pegou Bitata o levou para casa de seu irmão de nome Zé

Morais; Que o declarante enrolou sua bandeira e estava saindo para

ir embora, quando viu que seu amigo Manoel Cordeiro estava sendo
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agredido  por Zé de Nadir, ocasião em que o declarante interferiu,

batendo com a bandeira em Zé de Nadir para ver se derrubava a faca,

mas a bandeira era pequena e o pau de madeirite, não tendo êxito

em derrubar a faca da mão de Zé de Nadir, oportunidade que Zé de

Nadir se virou contra o declarante e passou a desferir golpes de faca,

mas o declarante segurou o braço de Zé de Nadir, que estava a faca,

mas, mesmo assim ele atingiu o declarante com cinco golpes, três na

altura do ombro esquerdo, um próximo à virilha e um próximo às

costelas,  todos  os  golpes  do  lado  esquerdo.  Que  a  esposa  do

declarante, sua filha e seu genro, interferiram para que Zé de Nadir,

não lhe matasse, pois  caso contrário ele iria  matar o declarante. .

Que  o  declarante  ficou  internado no  hospital  Cemil  na  cidade  de

Umuarama, por três dias; (...)  Que o declarante não retornou para

sua casa,  pois  teme que Zé de Nadir tente novamente contra sua

vida”. 

SUELI CAMILO LOBATO, em suas declarações, às fls. 22/23, disse que: 

“Que logo após Bitata deixar o local em que estava acontecendo a

comemoração, o irmão dele de nome Zé Morais, chegou no local e

parando  o  carro  de  forma  brusca  no  meio  do  pessoal  quase

atropelando as pessoas, desceu do carro furioso e disse quero saber

quem é o ‘filho da puta’ que bateu no meu irmão e então José Wilson

disse  aqui  ninguém bateu  no  seu  irmão e  então  saiu  e  passando

alguns minutos chega no local “Zé de Nadir” e quando a declarante e

seu  marido  viu  ele  já  estava  agredindo  Manoel  Cordeiro,  tendo

derrubado ele e com uma faca apontando para lhe desferir um golpe,

quando  o  marido  da  declarante  bateu  no  braço  dele  com  uma

bandeira, para evitar o pior e nesse mesmo momento Zé de Nadir

grudou no marido da declarante e tentava lhe golpear com a faca,

sendo que a declarante  tentava puxar  Zé  de Nadir   e  seu marido

Manoel segurava o braço dele, mas mesmo assim Zé de Nadir, lhe
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desferiu cinco golpes de faca. Que o genro da declarante e sua filha

também interferiram para evitar o pior. Que senão tivesse entrado

no meio Zé de Nadir teria matado seu marido. Que durante o tempo

que ficou golpeando seu marido Zé de Nadir dizia ‘tá gostoso, ta’;

Que a declarante e sua filha pedia pelo amor de Deus para não fazer

aquilo mas ele não parava. Que a única pessoa que fez Zé parar foi o

enteado mais velho de Zé da Nadir que chegou no local  e  ajudou

interferir. 

CASSIA VANDRESSA LOBATO, filha da vítima, às fls. 33/34, aduziu que: 

“Zé  da  Nadir  chegou  no  local  onde  estava  acontecendo  a

comemoração e  agrediu  Manoel  Cordeiro  pelas  costas,  desferindo

murro e pontapés, quando Manoel caiu ele empunhou a faca para

lhe desferir um golpe, oportunidade que o pai da declarante bateu

com a bandeira que estava em suas mãos, no braço de Zé de Nadir,

para  evitar  que  furasse  Manoel  Cordeiro,  sendo  que  Zé  de  Nadir

virou-se e passou a desferir golpes de faca contra o pai da declarante.

Que a declarante, sua mãe e Robson marido da declarante interviram

na briga, mas não conseguiram separar Zé de Nadir de seu pai, o qual

já  tinha  atingido  seu  pai  com  a  faca,  mas  não  parava,  parando

somente quando o seu enteado Cleberson interferiu e tomou a faca e

então a declarante e sua mãe foi socorrer seu pai, que o marido da

declarante enquanto tentava ajudar seu pai para não ser esfaqueado

levou uma paulada nas costas, não sabendo quem desferiu. Que Zé

de Nadir  enquanto desferia  os  golpes  de faca  dizia  para  o  pai  da

declarante ‘tá gostoso, tá gostoso’”. 

ROBSON  LUIS  DO  NASCIMENTO  HIEBER,  deixou  consignado  em  suas

declarações, às fls. 36/37, que Zé da Nadir:
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“começou a  agredir  um senhor por  trás,  derrubando-o no chão e

continuou a agredi-lo, momento em que o sogro do declarante de

nome Acacio, foi separar os deis e Zé da Nadir se virou para Acacio e

passou a esfaqueá-lo, o declarante foi tentar separá-los,  momento

em  que  uns  quatro  caras  que  não  conhece  passou  a  lhe  agredir

inclusive lhe desferiu uma paulada nas costas e disseram ‘fica fora

que você não mora aqui’, que com as agressões o declarante caiu e

quando se levantou seu sogro estava lavado em sangue pelo corpo,

quando então o declarante o colocou em seu veículo e trouxe para o

hospital  municipal  desta  cidade  de  onde  foi  encaminhado  para  o

hospital na cidade de Umuarama/Pr.”

O interrogado, JOSÉ PEREIRA DE SOUZA, às fls. 28/31, disse que:

“encontrou  Manoel  Cordeiro,  o  qual  lhe  olhou  de  cara  feia  e  o

interrogado perguntou o que ele queria, e o mesmo disse você é um

vagabundo, então o interrogado deu um murro no rosto de Manoel

Cordeiro  o  qual  caiu  e  desferiu  mais  dois  murros.  Que  Acácio

interferiu dando bandeiradas no interrogado, atingindo sua cabeça,

esclarecendo que não apresenta lesão; Que o interrogado estava de

posse da faca,  mas não estava  apontando a  mesma para  Manoel

Cordeiro; Que então o interrogado empurrou Acácio e disse que não

queria briga com ele e Acácio não ouviu e agarrou no pescoço do

interrogado, quando então sacou da faca que estava em sua cintura

pois iria matar um porco para seu irmão e passou a desferir golpes

em Acácio,  que recorda de ter desferido três golpes de faca.  Que

recorda  de  ter  acertado um golpe  próximo ao  pescoço  e  dois  na

altura  próxima  das  costelas.  (...)  Que  perguntado  sobre  a  faca

utilizada  para  a  prática  do  crime,  o  interrogado  afirma  que  saiu

correndo do local e a perdeu. (...) Que alega que desferiu as facadas

para Acacio lhe soltar e não para mata-lo”. 
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Juntou-se ao presente caderno investigatório boletim de ocorrência (fls.

03/05 e  fls.  11),  laudo  de exame de lesão  corporal (fls.  13/14),  atestado  médico

informando que a vítima Manoel Acácio Silva Lobato esteve impossibilitado de exercer

suas atividades normais por 30 (trinta) dias (fls. 17),  fotografias da vítima mostrando

os locais em que levou as facadas (fls. 18/20). 

O argumento apresentado pela ilustre Promotora de Justiça de que não

há indícios que permitam atribuir a autoria do crime de homicídio tentado ao indiciado

não procede. 

Porque o investigado foi  o  responsável  por  iniciar  a  luta  corporal  na

principal rua de Nova Santa Helena quando o partido oposto comemorava a vitória nas

eleições para prefeito municipal e vereadores. 

Tudo começou quando o investigado deu um murro no rosto de Manoel

Cordeiro,  que  caiu  no  chão.  Não  contente  com  isso,  desferiu  mais  dois  murros,

ocasionando hematoma na região dos olhos do agredido.

A  vítima,  Manoel  Acácio  Lobato,  foi  defender  Manoel  Cordeiro

interferindo na briga com Zé da Nadir, o qual já havia dado 03 (três) murros e estava

portando, como arma branca, uma faca. 

Várias  declarações  convergem  no  sentido  de  que  a  intervenção  da

vítima,  Manoel  Acácio,  foi  de  bater  com a  bandeira  em Zé da  Nadir  “para ver  se

derrubava a faca” (fls. 15), sem êxito, oportunidade em que Zé da Nadir se virou para a

vítima e passou a desferir facadas, em número de 05 (cinco), em locais vitais do corpo

da vítima: 03 (três) delas na altura do  ombro esquerdo, 01 (um) próximo à  virilha e

outro na região das costelas.
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O número de facadas e a região corporal em que elas foram desferidas

indicam a intenção do indiciado, ou seja, o elemento subjetivo do tipo, de provocar

na vítima  mais do que uma lesão corporal,  pois, embora tenha sido alegada que as

lesões não foram profundas, lembrando que foram necessárias a intervenção de 04

(quatro) pessoas para conter o indiciado:  Sueli,  Cassia,  Robson e  Cleberson, a vítima

ficou toda ensanguentada e o rompimento de uma artéria ou o ferimento com faca

numa região mais delicada poderia levar à óbito a vítima que foi obrigada a receber

tratamento  médico  no  hospital  municipal  da  cidade  e  depois  foi  encaminhada  ao

Hospital de Umuarama-Pr., devido à gravidade das lesões, as quais impossibilitaram de

exercer  suas  atividades  normais  por  30  (trinta)  dias,  conforme  atestado  médico

acostado às fls. 17. 

Quem desfere 05 (cinco) facadas no corpo da vítima, não nas mãos ou

dedos,  mas  no  ombro  esquerdo,  na  virilha  e  na  região  das  costelas,  e  precisa  da

intercessão de 04 (quatro) pessoas para cessar suas agressões, age, no mínimo com

dolo eventual, pois assume o risco de produzir o resultado insculpido no art. 121 do

Código Penal. Essa assunção do resultado não se extrai da mente do autor, mas sim

das circunstâncias do caso, nesse sentido: 

“(...)  Faz-se  imprescindível  que  o  dolo  eventual  se  extraia  das

circunstâncias do evento, e não da mente do autor, eis que não se

exige  uma  declaração  expressa  do  agente”  (STF,  HC  nº  97252,

segunda turma, julgado em 23.06.2009).

Registre-se  que  as  testemunhas  Sueli  e  Cassia  afirmaram  em  suas

declarações  que  Zé  da  Nadir  ao  desferir  as  facadas  dizia  “tá  gostoso,  tá”,  o  que

demonstra o conhecimento da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, pois como

restou consignado em seu interrogatório (fls. 130): “correu após a mulher de Acácio

interferir  na  briga”,  não  sabendo  responder  qual  o  destino  da  faca  utilizada  ao

mencionar que “saiu do local e a perdeu”.
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A afirmação do indiciado de que não tinha vontade de matar a vítima

está isolada nos autos, divergindo com os fatos e com as declarações, dentre elas da

vítima, Manoel Acácio, “que a esposa do declarante, sua filha e seu genro interferiram

para que Zé da Nadir não lhe matasse, pois caso contrário ele iria matar o declarante”.

Sueli  Lobato  também corroborou essa declaração afirmando que “se não tivessem

entrado no meio Zé Nadir teria matado seu marido”. E mais adiante “que a declarante

e sua filha pedia pelo amor de Deus para não fazer aquilo mas ele não parava”. Cassia

lobato  disse  que  o  indiciado  “após  ter  atingido a  vítima com a faca,  não parava,

somente  parou  após  a  intervenção  de  seu  enteado  Cleberson”.  Ou  seja,  foram

necessárias 04 (quatro) pessoas para fazer cessar as agressões provocadas pela faca

portada por Zé da Nadir.

O Promotor de Justiça à época, Marcelo Bruno Marques, às fls. 42/43,

pugnou pela medida de busca e apreensão domiciliar de eventual arma de fogo que

poderia estar na residência do indiciado José Pereira de Souza. Registre-se o seguinte

trecho  a  fim  de  confirmar  que  o  investigado  possuía  fama  de  pessoa  violenta  na

cidade: 

“Segundo  consta  dos  depoimentos  colhidos  até  o  presente

momento, o autuado seria pessoa violenta, havendo informação de

que, por vezes, circularia portando arma de fogo. 

Com efeito, dos fatos apurados até o presente momento, constata-se

a verossimilhança das informações,  pois  apenas em razão de uma

discussão política,  o autuado causou lesões em dias pessoas,  uma

delas utilizando-se de uma faca, havendo relato de que testemunhas

teriam medo do mesmo. 

Assim, para evitar prática de fatos ainda mais graves, é necessário o

aprofundamento  das  investigações,  inclusive  com  a  tentativa  de

localizar eventual arma de fogo de propriedade do autuado.”
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III. CONCLUSÃO

Diante  do  exposto,  em respeito  à  independência  funcional  do  digno

representante do Ministério Público que promoveu o arquivamento indireto, sugere-se

a designação de outro Promotor de Justiça para oferecer DENÚNCIA, em face de JOSÉ

PEREIRA DE SOUZA, vulgo “Zé da Nadir”, pelo delito de tentativa de homicídio (art.

121, caput, do Código Penal), acompanhando a demanda nos seus ulteriores termos. 

Curitiba, 19 de março de 2015.

REGINALDO ROLIM PEREIRA
Procurador de Justiça
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