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COMARCA DE DOM PEDRITO 
1ª VARA 
Avenida Rio Branco, 1817 
_____________________________________________________________________
____ 
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Natureza: Tentativa de Homicídio Qualificado 

Réu: Douglas Rodrigues Severo 

Juiz Prolator: Juiz de Direito - Dr. Luis Filipe Lemos Almeida 

Data: 30/05/2017 

 

O MP acusa Douglas Rodrigues Severo, vulgo “Catutinha”, 
esfaquear Alex Sander Soares Gonçalves, causando-lhe 3 ferimentos na região 
torácica posterior esquerda, mediando 4,0cm, 20,0cm e 6,0cm cada, em razão de ter 
brigado com amigos da vítima no dia anterior, enquanto o ofendido dormia, com a 
intenção de matá-lo, o que não ocorreu face ao atendimento da SAMU e médico-
hospitalar, em 31/12/15, às 6:30, no interior da residência sito na Rua Trilha de Lemos, 
754, n/c, capitulando o fato no art. 121, §2, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP (f. 2-3). 

A denúncia foi recebida em 17/3/17 com a decretação da prisão 
preventiva (f. 90), decisão ratificada em 25/4/17 (f. 122). 

Citado (f. 104v), A DPE respondeu à acusação, arrolando uma 
testemunha (f. 107-8). 

Inquiriu-se Alex Sander Soares Gonçalves, Paulo Ricardo Argiles 
de Souza, Luana Prause da Rosa, Bruno Madeira Cortez, Diogo Rodrigues Severo e 
“Catutinha”, oportunidade em que o acusador pediu a pronúncia nos termos da inicial 
e a defensora pede a impronúncia, absolvição sumária, desclassificação ou o 
afastamento das qualificadoras (f. 136). 

É O RELATO. DECIDE-SE. 

Não há preliminares a examinar, convalidando-se eventuais vícios 
dos atos processuais. 

“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 legista atestou que Alex Sander “apresenta três cicatrizes de 
lesão pérfuro cortantes na região torácica posterior esquerda, medindo 4,0 
centímetros, 20 centímetros e 6,0 centímetros. Realizou toracotomia por hemorragia 
pleural à esquerda” (sic – 80) o que, junto com o prontuário da Santa Casa (f. 48-75), 
firma a materialidade da infração. 

Quanto à autoria, “Catutinha” calou-se em Juízo, em que pese na 
Polícia tenha sustentado que “vinha do centro da cidade em direção a rua Trilha de 
Lemos, próximo a ASPEDEF, quando viu ALEX SANDER vindo em sua direção. Que 
ALEX SANDER o agrediu, com a faca, sem falar nada, sendo que o DECLARANTE 
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deu uma pedrada em ALEX SANDER, que deixou cair a faca que trazia, no chão. Que 
então o DECLARANTE pegou a faca e esfaqueou ALEX SANDER, indo embora em 
seguida” (f. 22-3). 

Portanto, firmada a PRIMEIRA tese, ou seja, da legítima defesa. 

Contudo, Alex Sander refere que dormia com Natália quando 
soqueado, virando o corpo para se proteger, quando foi estocado quatro vezes pelo 
réu, que ainda lhe chutou a cabeça. Por sua vez, Luana disse que o réu arrombou a 
porta e foi até o quarto onde dormia a vítima, passando a esfaqueá-la, o que é 
repetido por Bruno. 

E em que pese a impossibilidade de oitiva judicial, pois não 
localizadas, no inquisitório Natália relata que “DOUGLAS ficou brabo com isso, vindo a 
arrombar a porta. Quando DOUGLAS entrou foi direto ao quarto onde estava a 
DECLARANTE com a VITIMA, então namorados. Lá chegando, DOUGLAS iniciou a 
chutar a VÍTIMA, sendo que a DECLARANTE fugiu neste momento (…) Não viu o 
restante das agressões” (f. 16), o que também foi confirmado por Hemyllin Ortiz Alves 
(f. 13). 

Assim, também não se pode afastar, de modo estreme de dúvida, a 
SEGUNDA versão, que afasta a excludente de ilicitude apresentada pelo acusado aos 
investigadores. 

Outrossim, o (i) número e a (ii) localização de facadas (tórax), a (iii) 
gravidade das lesões, que resultaram perigo de vida (f. 80), o (iv) relato da vítima no 
sentido de o acusado ter anunciado que iria lhe matar também obstaculizam - nesta 
fase - a desclassificação, notadamente porque não foi o réu a pessoa que socorreu o 
ferido, malgrado a hemorragia pleural seja um indicativo de que o resultado morte 
sobreviria se não houvesse a intervenção médica, inclusive com submissão do ferido à 
toracotomia, ou seja, abertura do tórax. 

E o mesmo óbice inviabiliza o afastamento das qualificadoras, pois 
o arrombamento da casa no momento no qual a vítima dormia – em tese – pode ter 
dificultado a defesa, ao passo que a motivação encontra sustentáculo na palavra de 
Alex Sander, que refere em Juízo  desentendimento do acusado com seu irmão 
Alisson no dia anterior, sem qualquer outro incidente entre ambos. 

Ora, a análise da insignificância de matar alguém porque brigou 
com outrem refoge à competência do Juízo Togado, sob pena invadir a atribuição 
constitucional do Júri Popular. 

Ex positis, pronuncia-se Douglas Rodrigues Severo, vulgo 
“Catutinha”, pela tentativa de homicídio duplamente qualificado de Alex Sander 
Soares Gonçalves, capitulando o fato no art. 121, §2, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do 
CP. 

Registre-se. Publique-se. Intimem-se. 

Considerando que o pronunciado respondeu preso, necessidade da 
custódia que se robustece face à coação no curso do processo que lhe gerou a prisão 
em flagrante na data de hoje (vide f. 136), nega-se o direito de recorrer em liberdade. 

Dom Pedrito, 30 de maio de 2017. 

Luis Filipe Lemos Almeida, 
Juiz de Direito. 


