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COMARCA DE DOM PEDRITO 
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__________________________________________________________________________________ 

 
TERMO DE AUDIÊNCIA - CRIME 

 
Data: 27/09/2016 Hora: 16:00 
Juiz Presidente: Luis Filipe Lemos Almeida 
Processo nº:   012/2.16.0001093-8 (CNJ:.0002442-82.2016.8.21.0012) 
Natureza: Tentativa de Homicídio Simples 
Autor: Justiça Pública 
Réu: Fabricio da Silveira Machado 

  Adv: Defensor Público – Ausente (f. 125) 
Ministério Público: Francisco Saldanha Lauenstein 

 
  Aberta a audiência pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi dito que, tendo em vista a 
ausência da DPE, nomeou-se para o ato o Dr. Valdemar Mancilhas Rodrigues – RS/93.270, 
arbitrando-se honorários de R$ 108,00. Expeça-se certidão. Inquiriu-se Jessé Rocha Pacheco e 
Fabricio da Silveira Machado (a pedido e antes da inquirição das testemunhas de acusação). A vítima foi ouvida sem a presença 
do acusado, bem como este foi mantido algemado, a pedido da autoridade penitenciária, sem 
oposição das partes.  O Ministério Público desistiu da inquirição de Lauro Telles (f. 126). Expeça-se 
precatória para inquirição de Lauro Telles – ofício (f. 127). As partes concordam com o imediato 
julgamento do feito, sem prejuízo de posterior juntada do depoimento deprecado, já que não se trata 
de testemunha presencial. Foi juntada via SCI o histórico de ocorrências de Jessé. Em debates orais, 
o MP pediu a pronúncia do acusado nos exatos termos da denúncia,  ou seja, tentativa de homicídio 
duplamente qualificado, inclusive fazendo menção ao dolo direto e/ou eventual; o Defesa pede a 
desclassificação para lesão corporal, em razão da intenção do acusado de apenas ferir a vítima ou, 
alternativamente, o afastamento das qualificadoras.  Decisão: O MP acusa Fabricio da Silveira 
Machado de desferir golpes de faca em Jesse Rocha Pacheco com a intenção de matá-lo, causando-
lhe “ferimento contuso com mais ou menos 0,2cm de comprimento, localizado na base do polegar 
esquerdo e outro com mais ou menos 0,4cm de comprimento, localizado na região palmar da mesma 
mão, esta estendendo-se até a base do dedo mínimo, todos os ferimentos suturados. Um ferimento 
cortante com mais ou menos 0,6cm de comprimento, localizado na região ventral do punho direito e 
outro com mais ou menos 0,1cm de comprimento localizado na falange distal do dedo da mão direita”, 
o que não se consumou em razão de o lastimado defender-se com os antebraços, causando-lhe 
lesões nos pulsos e mãos, além de empreender fuga e ser submetido a procedimentos médico, pelo 
motivo de “a vítima estar falando mal dele”, tendo investido de surpresa, em 25/7/16, às 23:45, no 
cruzamento entre as ruas Rio Branco e Trilha de Lemos, n/c, capitulando o fato no art. 121, §2°, II e IV, 
c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (f. 2-3). Decretada a prisão preventiva (f. 28), decisão ratificada 
pela 3ª Câmara Criminal ao denegar o habeas corpus 70070572300 (f. 104-6v), o denunciado foi 
recolhido ao PEDP em 27/7/16 (f. 38). A denúncia foi recebida em 15/8/16 (f. 92). Citado (f. 99v), o 
acusado respondeu a acusação por intermédio da Defensoria Pública, sem arrolar testemunhas (f. 
115). Inquiriu-se Jessé Rocha Pacheco e Fabricio da Silveira Machado. O MP desistiu da inquirição de 
Lauro Telles, sendo deprecada a inquirição de Patrício Jardim Antunes. Em debates orais, o MP pede 
a pronúncia nos termos da denúncia, ao passo que o defensor dativo pede a desclassificação ou, 
alternativamente, o afastamento das qualificadoras. É o relato. Decide-se. Como as partes não 
arguiram vícios nos atos processuais praticados no curso da ação penal em suas últimas alegações, 
do que decorre a preclusão, consoante art. 571, II, do CPP, viável a análise do meritum causae. 
“NULIDADE - PRECLUSÃO. Ocorre a preclusão de nulidade relativa quando não empolgada, quanto a instrução de processo da competência do Juízo, no prazo das alegações finais - 

artigos 571, inciso II e 572 do Código de Processo Penal.”1 O perito oficial atestou as lesões descritas na denúncia (f. 71), que 
restaram corroboradas no laudo complementar (f. 111-2), o que firma a materialidade da infração. 
Outrosim, não há maiores controvérsias sobre à autoria, pois  Fabricio admitiu ter desferido os golpes, 
o que foi confirmado por Jesse. Outrossim, o relato da vítima é que foi abordada na via pública, sendo-
lhe desferido golpes contra seu abdomen, inclusive utilizando as mãos para se defender, sofrendo 
diverso e reiterados golpes, tendo então empreendido fuga, o que – tem tese – pode constituir 
circunstância alheia à vontade do agente, inviabilizando a desclassificação nessa fase processual. 
Anote-se que a alegada intenção de apenas lesionar, sustentada pelo acusado em Juízo, colide com o 
relato da vítima, o que inviabiliza o julgamento pelo Juiz de Direito, haja vista a competência 
constitucional do Tribunal do Júri. Outrossim, a vítima relata que o agressor veio pelas costas, sendo 
que “derrepente apareceu” (sic) já lhe golpeando, circunstância que – aliada ao fato de estar 
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desarmada – pode ter dificultado a sua defesa. Novamente não restou demosntrada, de forma 
extreme de dúvida, a versão do acusado, no sentido de que ambos se “cruzaram” na via pública, 
quando então se iniciaram as hostilidades. E embora a vítima relate uma suspeita de outra motivação, 
não passa de uma mera impressão subjetiva, pois seria o tal “Marcelo” a única pessoa que teria uma 
desavença, mas relata que durante a ação o agente teria declinado o motivo, ou seja, estar falando 
mal dele, o que constitui um elemento mínimo para submissão da qualificadora ao Tribunal Popular. 
Aliás, o próprio acusado é enfático que teria sido o fato das “charadas” da vítima, além de outras 
ofensas, o que teriamotivadoo dos golpes. Logo, a procedência da ação é medida que se impõe. 
 
Ex positis, acolhe-se o pedido para pronunciar Fabricio da Silveira Machado pela tentativa de 
homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2°, II e IV, c/c art. 14, II, 

ambos do Código Penal). Registre-se. Publicada e intimados em audiência. Considerando que o réu respondeu à 
ação penal preso, decisão ratificada pela 3ª Câmara, cujos fundamentos se reporta, nega-se o direito 
de recorrer em liberdade. Recomende-se a casa prisinal. Remeta-se cópia do depoimemento judicial 
de Jesse Rocha Pacheco ao MP para deliberar sobre a requisição de eventual investigação contra 
Marcelo, haja vista as suspeitas da vítima. O réu manifestou o desejo de recorrer. Recebe-se o RSE. 
Vista à DPE para razões e ao MP para contrarrazões. Tudo cumprido, voltem os autos conclusos para 
o Juízo de Retratação. Nada mais. 
 
 
 

Luis Filipe Lemos Almeida Francisco Saldanha Lauenstein 

Juiz de Direito Ministério Público 
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