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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
GABINETE DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PIO IX
Av. Sen. José Cândico Ferraz, nº 54, PIO IX-PI

 
 0000388-57.2019.8.18.0066PROCESSO Nº:

 Ação Penal de Competência do JúriCLASSE:

 .MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍAutor:

 ANTONIO CLEIDIVAN LEITE DA SILVARéu:

  ANEILTON ADEMAR DE SÁVítima:

DECISÃO
RELATÓRIO
Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Piauí em

face de , já qualificado nosANTONIO CLEIDEVAN LEITE DA SILVA, vulgo “CLEITON”
autos, com base nas razões de fato e de direito expostas em denúncia encartada neste
caderno processual. É imputada ao réu a prática dos crimes tipificados nos arts. 121, § 2º, II
e IV, parte final do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e por meio que
dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), contra a vítima ANEILTON ADEMAR DE SÁ
e art. 129, , do Código Penal (lesão corporal) contra a vítima ALEXANDRO AURÉLIOcaput

.DA SILVA, em 04.11.2019
Inicial recebida em 05.03.2020.
Citado, o réu ofereceu resposta à acusação em 23.04.2020.
Audiência de instrução e julgamento realizada em 18.11.2020.
Alegações finais das partes oferecidas por memoriais.
É o que há a relatar, de maneira absolutamente sucinta, sem prejuízo da

necessária fundamentação.
FUNDAMENTAÇÃO
Das questões prévias
Emendatio libelli
Da leitura da narrativa trazida na inicial acusatória, constata-se que o

Ministério Público atribuiu à conduta definição jurídica diversa daquela agora pretendida,
nos termos do art. 418 do Código de Processo Penal. Isso porque apesar de ter sido
formulado na denúncia pedido de condenação pelo crime de lesão corporal contra a vítima
ALEXANDRO AURÉLIO DA SILVA, a própria inicial acusatória narra que o réu teria tentado
efetuar  contra a vítima, que não foram deflagrados em razão de outros dois disparos a arma

. ter falhado Assumindo-se a veracidade dessa narrativa (o que se faz apenas para fins de
análise da inicial), infere-se facilmente que se trata da hipótese prevista no art. 418 do CPP.

Convém consignar que ao proceder à nova definição jurídica da imputação
inicial (emendatio libelli), o magistrado não ofende o sistema acusatório ou qualquer outro
interesse da defesa. A classificação do delito na peça inicial acusatória não tem
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necessariamente que ser exata, pois o perfeito enquadramento da espécie é tarefa do juiz.
No contexto em que se dão os fatos e em vista da nova definição jurídica, tratando-se de
simples correção da imputação (emendatio libelli), preserva-se o princípio da correlação e
se respeita a ampla defesa. Diante disso, passo a analisar o caso tomando por base os
delitos tipificados nos arts. 121, § 2º, II e IV contra a vítima ANEILTON ADEMAR DE SÁ
(homicídio qualificado consumado) e art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II do Código Penal
(homicídio qualificado tentado) contra ALEXANDRO AURÉLIO DA SILVA.

Autoria e materialidade
O art. 413 do Código de Processo Penal exige que o magistrado, para que

pronuncie o acusado em sede de procedimento de apuração de crime de competência do
Tribunal Popular do Júri, esteja convencido da materialidade do crime e da existência de
indícios suficientes de autoria ou participação do réu.

Saliente-se que apesar de nesta oportunidade não incidir propriamente o que
se entende por princípio do , entende-se que todas as acusações quein dubio pro societate
tenham ao menos possibilidade de procedência devem ser submetidas ao Tribunal do Júri,
juiz natural das ações penais fundadas em crimes dolosos contra a vida, com esteio no art.
408 do Código de Processo Penal (Superior Tribunal de Justiça, HC 147874/RJ, 5ª Turma,
Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 16.12.2010).

Pois bem, a  do fato tratado na denúncia está demonstrada pormaterialidade
elementos técnico-científicos, a exemplo do  laudo de exame pericial cadavérico de
ANEILTON ADEMAR DE SÁ,  assinado por médico legista, com declaração de óbito, e do
boletim médico assinado por médico plantonista, atestando o ferimento ocasionado por
projétil de arma de fogo (PAF), com corte superficial, em ALEXANDRO AURÉLIO DA
SILVA.

Além disso, as declarações coligidas durante a fase inquisitorial e em juízo
também demonstram com clareza a ocorrência material da narrativa exposta na denúncia.
Nesse tumo, em seu interrogatório, o réu disse que foi assistir ao jogo de futebol na
comunidade Lajedo com sua esposa e, por volta das 22h, um rapaz numa motocicleta
apontou o farol do veículo ao rosto de sua esposa (do réu) e acionando o acelerador como
forma de provocação, o que se repetiu em relação a outros presentes no evento. Disse
ainda que, após sair do evento, por volta da meia noite, percebeu a referida motocicleta em
frente à casa de "BE DO ANJO", motivo pelo qual parou no local para  econversar com eles
saber o motivo daquelas provocações. O réu ainda admitiu que portava um revólver calibre
.38 e que, após se desentender com as vítimas, efetuou três disparos, um dos quais atingiu
o peito da vítima ora falecida, além de ter desferido uma coronhada no outro ofendido.

O contexto em que se deram esses disparos pelo réu e a agressão, mediante
coronhada, à vítima sobrevivente ainda deve ser esclarecido. A versão apresentada pelo
acusado - de que teria ido, , apenas   com as vítimas, sem intenção dearmado conversar
machucá-las, não encontra respaldo nas provas até então colhidas, especialmente se
consideradas as limitações impostas ao julgador singular durante a primeira fase do
procedimento do Tribunal do Júri. Além disso, a vítima  ANEILTON ADEMAR DE SÁ, em
seu depoimento, afirmou com clareza que a agressão, desde o início, teria partido do réu,
que teria efetuado seu ataque enquanto os ofendidos dormiam, logrando êxito em seu
intento criminoso quanto a ALEXANDRO AURELIO DA SILVA, mas falhando quanto a
ANEILTON DE SÁ em virtude de problemas na arma.
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O que está clara é a materialidade delitiva, como já dito, pois não há dúvidas
de que a vítima ALEXANDRO AURÉLIO DA SILVA foi morta por ação do réu, armado com
um revólver .38, e que a vítima ANEILTON ADEMAR DE SÁ foi atingida pelo acusado por
uma coronhada na cabeça após outros disparos (e tentativas de disparos) que, segundo
sua narrativa, contra ela se dirigiram.

Obviamente, os elementos acima indicados também ratificam os indícios
suficientes de que o réu tenha sido o  da conduta supostamente criminosa. Apesar deautor
não se pretender atribuir a ele, de forma categórica, a autoria dos fatos narrados na
denúncia, é de se admitir que os depoimentos colhidos no curso do inquérito policial e da
instrução processual não afastam, antes reforçam essa possibilidade, tudo conforme já
exposto.

Da legítima defesa
A defesa técnica aduz que o réu agiu amparado por causa excludente de

antijuridicidade consistente na legítima defesa. O argumento, apesar de não poder ser
desprezado, não está amparado de maneira inquestionável na prova dos autos. Isso porque
não se demonstrou a efetiva ocorrência de agressão injusta, atual ou iminente, contra direito
próprio ou de terceiro. 

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que “a existência de
dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que
corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao
Conselho de Sentença" (AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 10.11.2016, DJe 18.11.2016).

Por essa razão, afasto a alegação defensiva, nesta primeira fase.
Da qualificadora relativa ao motivo fútil
Fútil é o motivo flagrante desproporcional ao resultado produzido, de acordo

com o caso concreto. É a razão insignificante, como na hipótese daquele que mata o dono
de um bar porque se recusou a lhe vender bebida fiado ou do pai que mata o filho porque
este chora. Nas palavras de Fragoso, fútil é o motivo que se apresenta, como antecedente
psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a

.sensibilidade moral média
Não se confundem a futilidade e a . Segundoausência de motivos conhecidos

remansoso entendimento jurisprudencial, “a ausência de motivo não caracteriza a
qualificadora do inciso II do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal (por motivo fútil),
sob pena de violação ao princípio da reserva legal” (AgRg no Recurso Especial nº
1.718.055/GO (2018/0004245-2), 6ª Turma do STJ, Rel. Maria Thereza de Assis Moura.
DJe 30.08.2018). No mesmo sentido, as doutrinas de Nucci, para quem “o crime sempre
tem uma motivação, de modo que desconhecer a razão que levou o agente a cometê-lo
jamais deveria ser considerado ”, e de Nelson Hungria, segundo o qual “não hámotivo fútil
crime gratuito ou sem motivo e é no motivo que reside a significação mesma do crime”, de
modo que desconhecer a motivação do agente não autoriza a concluir por sua futilidade.

No caso dos autos, a denúncia atribui ao réu a prática dos crimes de homicídio
consumado e tentado qualificados por motivo fútil, asseverando que a ação do réu foi
iniciada em  razão de um mero aborrecimento no jogo de futebol na localidade Lajedo, por
estarem as vítimas acelerando uma motocicleta e direcionando seu farol ao acusado e sua
esposa. Percebe-se, assim, que o contexto motivacional - inclusive assumido pela defesa -
foi o fato de às vítimas ter sido atribuído pelo réu o comportamento que o incomodou
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durante o jogo de futebol (acelerar a motocicleta e direcionar o farol ao acusado e sua
esposa),  o que lhe teria causado revolta (ao réu), tendo este sido o vetor da tragédia
ocorrida naquele dia.

É certo que, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, o decote de
qualificadoras constantes na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente
improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri,
juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida (Habeas Corpus nº 465.385/SC
(2018/0212901-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Ribeiro Dantas. DJe 22.11.2018). A situação dos
autos, entretanto, impede a exclusão da qualificadora do motivo fútil, pois as provas dos
autos se orientam no sentido de que a ação delituosa pode, sim, ter sido motivada
unicamente pelo comportamento das vítimas durante o jogo de futebol (acionamento
exagerado de motor de veículo e ofuscamento com farol), que, não obstante possa ter sido
causa de algum incômodo às pessoas ali presentes, é realmente insignificante quando se
está diante de dois crimes de homicídio (um deles consumado).

Por força dessas circunstâncias, admito a qualificadora.
Da qualificadora relativa à traição, emboscada, dissimulação ou outro

recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima
O inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal retrata diversas espécies de

situações que, de alguma maneira, geram contexto de atuação inesperada por parte do
agente, comprometendo as chances de defesa da vítima. Na análise de Bitencourt, à traição
é o ataque sorrateiro, inesperado, desleal; emboscada é a tocaia (agente se esconde para
surpreender a vítima);  é uma modalidade de surpresa, consistindo emdissimulação
ocultação ou disfarce do projeto criminoso;  é a qualidade do ataque inesperado; surpresa

 configura o gênero do qual são espéciesrecurso que dificulta ou impossibilita a defesa
todas as situações antes mencionadas.

A qualificadora tem substrato moral no fato de que é muito mais reprovável a
postura daquele que reduz consideravelmente as chances de defesa - e,
consequentemente, de sobrevivência - da vítima. Há contexto para incidência dessa
qualificadora quando, por exemplo, o ofendido é atingido pelas costas (Recurso em Sentido
Estrito nº 0000971-29.2013.8.02.0056, Câmara Criminal do TJAL, Rel. João Luiz Azevedo
Lessa. j. 27.02.2015), atua em surpresa (AgRg no Recurso em Habeas Corpus nº
87.508/DF (2017/0180696-5), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe
03.12.2018), entre outras circunstâncias.

Na situação em análise, percebe-se que, segundo a narrativa exposta por 
ANEILTON ADEMAR DE SÁ, as duas vítimas foram atacadas enquanto descansavam à
noite em colchões no quintal da casa da namorada de uma delas. O resultado desse evento
(a morte de um dos ofendidos e a lesão do outro por coronhada) ratifica esse quadro
narrativo, especialmente porque o réu, até o momento, não produziu nenhuma prova sobre
as possíveis lesões por ele sofridas em decorrência de uma eventual atuação defensiva das
vítimas, caso não tivessem sido surpreendidas por sua abordagem. As circunstâncias são
claramente aptas a configurar a   (e, consequentemente, a surpresa dificuldade ou

) para os fins a que se destina esta fase do processo.impossibilidade de defesa  
Admito, pois, a qualificadora em questão.
Dispositivo
Ante o exposto,  a acusação e  o acusado admito PRONUNCIO ANTONIO

 para submeter à apreciação do TribunalCLEIDEVAN LEITE DA SILVA, vulgo “CLEITON”
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do Júri a possível prática, pelo réu, dos delitos tipificados nos arts. 121, § 2º, II e IV contra a
vítima ANEILTON ADEMAR DE SÁ (homicídio qualificado) e art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14,
II do Código Penal ( homicídio qualificado tentado ) contra ALEXANDRO AURÉLIO DA
SILVA, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal.

Providências finais
Publique-se esta decisão no Diário da Justiça Eletrônico.
Decisão registrada eletronicamente pelo Sistema Themis.
Intimem-se o réu e a vítima sobrevivente, por seus advogados.
Ciência ao Ministério Público.
Pio IX, data indicada pelo sistema informatizado. 

THIAGO COUTINHO DE OLIVEIRA
Juiz de Direito


