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PROTOCOLO MP/PR Nº 3889/2016
AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL Nº 0002774-09.2014.8.16.0190
ORIGEM: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE
MARINGÁ
INDICIADO: HÉLIO XAVIER GRUBERT
OBJETO: ART. 28 CPP

EMENTA:  ART.  28  CPP.  VIAS  DE  FATO  (ART.  21  DECRETO-LEI  Nº

3688/41).  LEGÍTIMA  DEFESA.  FALTA  DE  JUSTA  CAUSA.

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.  RATIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO

MINISTERIAL. Aquele  que  repele  injusta  agressão,  visando  defender

direito seu e de outrem, revidando um tapa ou segurando pelos punhos

alguém armado com uma faca, não comete crime, pois amparado pela

excludente de ilicitude tipificada no art. 25 do CP. Concorre, assim, de

modo simultâneo, a agressão injusta e atual, o meio necessário usado

moderadamente e a ciência de que atuava com animus defendendi.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA 

PARA ASSUNTOS JURÍDICOS:

1. RELATÓRIO

Os presentes autos de Inquérito Policial foram inaugurados por portaria

para  apurar  a  prática,  em tese,  dos  delitos  previstos  no art.  140 do Código  Penal

(injúria) e no art. 21 do Decreto-Lei nº 3688/41 (vias de fato), supostamente ocorrido

em 19.11.2013, durante briga de casal, oportunidade em que o indiciado, Hélio Xavier

Grubert, após revidar um tapa recebido da vítima, Lucimar Aparecida dos Santos, que,
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sentindo-se  ameaçada  armou-se  com  uma  faca  e  foi  segurada  pelos  pulsos  pelo

indiciado que chamou seu filho Igor que retirou a faca e conseguiu separar a briga.

Após  ultimação  da  instrução  policial,  sobreveio  a  promoção  de

arquivamento pelo Promotor de Justiça Adriano Zampieri Calvo, às fls. 22-v/24, com

relação  a  infração  penal  de  vias  de  fato  em  razão  da  conduta  do  indiciado  estar

acobertada pela excludente de ilicitude de legítima defesa (art. 23, II  e art. 25, CP).

Com relação ao delito de injúria, face à decadência do direito de queixa-crime (art. 103

e 107, IV, CP) pugnou pela extinção da punibilidade (art. 38 CPP). 

Exercendo controle jurisdicional de 1º grau, a Juíza de Direito Mônica

Fleith proferiu a decisão de fls. 31-verso/32, discordando da promoção ministerial de

arquivamento em face da conduta do indiciado de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei

nº 3688/41), sob o argumento de que não haveria certeza de que os atos da vítima

foram injustos, pelo contrário, seus atos é que estariam revestidos por esta excludente

de  ilicitude.  Nestes  termos,  determinou  o  encaminhamento  dos  autos  a  esta

Procuradoria-Geral de Justiça, aos fins do disposto no art. 28 do Código de Processo

Penal.  Com  relação  ao  crime  de  injúria,  ante  a  decadência  do  direito  de  queixa,

declarou a extinção da punibilidade.

Eis o relatório do autuado.

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. 24, que promoveu o arquivamento dos

autos.
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Em  declaração  à  Autoridade  Policial,  fls.  06,  Lucimar  Aparecida  dos

Santos afirma que, ao chegar em sua residência após o trabalho, encontrou sua sogra,

Ide,  razão pela qual  iniciou uma discussão com Hélio  Xavier  Grubert,  que proferiu

palavras ofensivas à sua pessoa. Acometida pelo nervosismo, Lucimar desferiu um tapa

no rosto de Hélio, sendo que ele revidou desferindo-lhe outro tapa. Disse ainda que

Hélio “foi para cima” tentando bater mais e que, então, se sentiu obrigada a pegar

uma faca na pia da cozinha para evitar uma possível agressão. Concluiu relatando que

Hélio segurou seus pulsos e que a faca foi retirada de sua mão pelo filho Igor, o qual

separou ambos.

Hélio Xavier Grubert, interrogado em fls. 29-v, declarou que não agrediu

a vítima, apenas evitou que a mesma entrasse no quarto e agredisse sua mãe. Afirma

que não proferiu palavras ofensivas à pessoa de Lucimar e que deu um tapa nela,

apenas, após ter recebido um também. Declarou que segurou a vítima, a qual estava

muito nervosa, pois ela foi até a cozinha pegar uma faca. Chamou seu filho Igor para

que ajudasse a desarmar a mesma.

Igor dos Santos Grubert, filho de Helio e Lucimar, em depoimento, fls.

23, relatou que estava em casa quando seu pai chegou com sua avó, dizendo que a

partir daquele dia ela iria morar com eles. Contudo, sua mãe, Lucimar Aparecida, não

tem  uma  relação  muito  amistosa  com  sua  sogra,  e  por  essa  razão,  iniciou  uma

discussão com seu pai, Helio Xavier. Afirma que escutou a discussão e que seu pai “foi

para cima de sua mãe”, a qual pegou uma faca, que ele acredita que tenha sido para

defesa. Nesse momento ele entrou e retirou a faca da mão de Lucimar.

Conforme o art.  25  do Código Penal,  entende-se  em legítima defesa

quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual

ou iminente, a direito seu ou de outrem. 
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Comprova-se  nos  autos  a  incidência  da  excludente  suscitada,  pois

demonstrada a injusta agressão.  Analisando os relatos  dos autos,  verifica-se que o

indiciado agiu de modo a repelir a agressão iminente e injusta da vítima, a qual lhe

desferiu  um  tapa.  Nesse  sentido,  o  indiciado  utilizou-se  de  meio  idêntico  e

proporcional  à  agressão  sofrida,  não  caracterizando  eventual  abuso  dos  meios

necessários para repelir a ofensiva da vítima.

Outrossim,  embora Lucimar  afirma que  Helio,  após  ter  lhe  dado um

tapa,  “veio  para  cima  para  lhe  bater  mais”,  tal  afirmação  não  se  mostra  clara,

considerando que a mesma relata ir até a cozinha para pegar uma faca. O indiciado ao

verificar que a faca estava direcionada a sua pessoa, utilizou, moderadamente, dos

meios necessários que estavam a seu dispor para repelir injusta agressão, segurando a

vítima pelo pulsos e solicitando a presença do seu filho Igor para desarmar Lucimar.

A conduta adotada por Helio Xavier Grubert foi  eficiente e suficiente

para  a  impedir  a  possibilidade de agressão  perpetrada  por  Lucimar  Aparecida  dos

Santos.

Assim,  restou  caracterizada  a  legítima  defesa,  pois  concorreram  de

modo  simultâneo,  a  agressão  injusta  e  atual,  utilizando-se  o indiciado de  meio

necessário, usado moderadamente, e ciente de que atuava com animus defendendi. 

Nesse sentido: 

A  excludente  de  legítima  defesa  deve  ser  reconhecida  quando  o

agente usa de meios que estão ao seu alcance para se defender, em

razão  de  agressão  mútua  entre  acusado e  vítima.  A  'necessidade'

prevista para reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima

defesa se determina de acordo com a força real da agressão, sendo

certo que o 'meio necessário' é aquele de que dispõe o agente  no

momento  em  que  rechaça  a  violência  sofrida,  podendo  ser  até
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mesmo desproporcional  ao  utilizado  no  ataque,  desde  que seja  o

único  à  sua  disposição.  Um  vez  demonstrados  os  requisitos

necessários ao reconhecimento da discriminante da legítima defesa,

imperiosa a absolvição do agente, nos termos do art. 386, VII, do CPP

(TJMG,  AC 7999100-25.2007.8.13.0024,  Rel.  Des.  Marcílio  Eustáqui

Santos, DJe 25/05/2012). 

A  legítima  defesa  pode  ser  reconhecida  nesta  fase

procedimental,  pois  demonstrados,  pelas  provas  dos  autos,  de  maneira  uniforme,

transparente e extreme de dúvidas. 

“Se, durante o  juidicium acusacionis, fica claro que o indiciado agiu

sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, é forçoso

absolvê-lo  sumariamente  da  prática  do  crime  de  tentativa  de

homicídio” (TJMG, AC 3644727-91.2007.8.13.0702, Rel.  Des. Cássio

Salomé, DJe 20/08/2012). 

MARCELO ANDRÉ DE AZEVEDO1 assevera que: 

“Ao contrário  do estado de necessidade, não se exige na legítima

defesa que a conduta lesiva (repulsa) seja inevitável, basta que exista

uma agressão humana injusta e atual ou iminente, para que legitime

a repulsa, ou seja, o agredido injustamente não é obrigado, em regra,

a se acovardar.”

Considerando-se,  pois,  o  frágil  quadro  probatório  produzido,

não trabalhado em sua potencialidade investigativa e não explorado em sua plenitude

de circunstâncias fáticas pelas autoridades policiais, revelador, nesta medida, de meras

suposições, suspeitas e ilações de que o indiciado teria praticado o crime de vias de

fato,  insubstituíveis  dos  necessários  indícios  suficientes  de  autoria  ao  regular

oferecimento  de  denúncia,  se  torna  absolutamente  temerária  e  até  arbitrária

1 In Direito Penal, editora Jus Podium, Bahia, 2010, pág. 153. 
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proposição de uma acusação, que exige níveis seguros de responsabilidade profissional

e consciência social,  pelo do titular da ação penal pública. Conclusão em contrário,

efetivamente, representaria exercício abusivo do poder de denunciar,  por parte do

Ministério  Público,  passível  de  configuração  de  coação/constrangimento  ilegal  ao

indiciado,  facilmente  reversível  por  ação  constitucional  de  proteção  de  garantias,

como o  Habeas Corpus,  para trancamento do procedimento criminal respectivo pelo

órgão judicial competente, nos termos do disposto no art. 648, inciso I, do Código de

Processo Penal.2

Com filosofia de reflexão análoga, a doutrina especializada de LOPES JR.,

ao tecer comentários sobre a justa causa, tendo como pressuposto a existência de

indícios razoáveis de autoria e materialidade:

Deve a acusação ser portadora de elementos – geralmente extraídos

da  investigação  preliminar  (inquérito  policial)  –  probatórios  que

justifiquem  a  admissão  da  acusação  e  o  custo  que  representa  o

processo penal  em termos de estigmatização e penas processuais.

Caso os elementos probatórios do inquérito sejam insuficientes para

justificar  a  abertura  do  processo  penal,  deve  o  juiz  rejeitar  a

acusação. (...) A acusação não pode, diante da inegável existência de

penas processuais, ser leviana e despida de um suporte probatório

suficiente para, à luz do princípio da proporcionalidade, justificar o

imenso constrangimento que representa a assunção da condição de

réu.  É  o  “lastro probatório  mínimo”,  a  que alude JARDIM, exigido

ainda pelos artigos 12, 39, § 5º, 46, § 1º, e 648, I (a contrario senso),

do Código de Processo Penal.

PAULO RANGEL3 profere o seguinte escólio sobre o tema: 

2   “Art. 648.  A coação considerar-se-á ilegal
I - quando não houver justa causa;”

3  RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 23ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 289/290. 
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A doutrina abalizada do Professor Afrânio Silva Jardim coloca a justa

causa como uma quarta condição da ação penal, definindo-a como

sendo:  suporte  probatório  mínimo  que  deve  ter  a  ação  penal

relacionando-se com indícios de autoria, existência material de uma

conduta  típica  e  alguma  prova  de  sua  antijuridicidade  e

culpabilidade. Somente diante de todo esse conjunto probatório é

que,  a  nosso  ver,  se  coloca  o  princípio  da  obrigatoriedade  do

exercício  da  ação  penal  pública (JARDIM,  Afrânio  Silva.  Direito

Processual  Penal.  11ª  ed.  Rio  de  Janeiro:  Forense,  2007,  p.  97).

(destacamos)

Este conjunto de fundamentos  e categorias4 integra a  fundamentada

promoção  ministerial  de  arquivamento  de  fls.  fls.  22-v/24,  o  que  evidencia  a  sua

razoabilidade  reflexiva  e  a  sua  adequação  fático-jurídica  ao  conjunto  normativo

atualmente  em  vigor,  a  autorizar  a  legitimação  de  seu  conteúdo,  por  esta

Procuradoria-Geral de Justiça. 

3. CONCLUSÃO

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

Código de Processo Penal, entende-se pela ratificação da promoção de arquivamento

de fls. fls. 22-v/24, elaborada pelo Promotor de Justiça Adriano Zampieri Calvo no que

se refere ao crime de vias de fato em face de Lucimar Aparecida dos Santos.

Curitiba, 24 de fevereiro de 2016.

4  Respaldados, inclusive, pela jurisprudência de Tribunais estaduais pelo país, como se
verifica  na  teleologia  embutida  nos  seguintes  julgados:  TJ-RS  -  Apelação  Criminal  Nº
70055446884, 2ª Câmara Criminal, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgamento em 30.04.2015;
TJ-RS  -  Apelação  Criminal  Nº  70054640024,  2ª  Câmara  Criminal,  Relator:  Lizete  Andreis
Sebben, julgamento em 30.04.2015; TJ-MG – Apelação Criminal Nº 10145120174746001, 1ª
Câmara Criminal, Relator Silas Vieira, julgamento em 25.06.2013.



PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Assessoria Criminal

Reginaldo Rolim Pereira
Procurador de Justiça


