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RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. 
SENTENÇA  DE  PRONÚNCIA.  HOMICÍDIO 
QUALIFICADO.  INCONFORMISMO  DO  RÉU. 
PRESENÇA DE  MATERIALIDADE  E  INDÍCIOS 
DE AUTORIA SUFICIENTES A LEVAR O FEITO 
A JULGAMENTO PERANTE O CONSELHO DE 
SENTENÇA.  TESE  DA  LEGÍTIMA  DEFESA. 
INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL A RESPEITO 
DE SUA OCORRÊNCIA. QUALIFICADORAS DE 
MOTIVO  FÚTIL  E  RECURSO  QUE 
IMPOSSIBIILTOU  A  DEFESA  DA  VÍTIMA. 
DÚVIDAS  ACERCA  DE  SUA  OCORRÊNCIA 
IMPOSSIBILIDADE  DE  AFASTAMENTO 
PREMATURO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO 
AO JUÍZO NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS 
CONTRA A  VIDA.  PRINCÍPIO  DO  IN  DUBIO 
PRO  SOCIETATE.  DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO.

À sentença  de  pronúncia  basta  a  indicação  de 
elementos  probatórios  a  respeito  da  autoria  do 
crime e das qualificadoras, não sendo necessária 
a  existência  de  prova  contundente  sobre  essas 
questões, que haverão de ser julgadas somente 
em  plenário,  pelo  Conselho  de  Sentença,  juiz 
natural  para  a  apreciação  dos  crimes  dolosos 
contra a vida.

Na fase da pronúncia, vige o princípio do in dubio 
pro  societate,  de  modo  que  a  tese  da  legítima 
defesa,  se  não  demostrada  de  plano,  deve  ser 
remetida para o Júri, que decidirá soberanamente 
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a causa.

Existindo dúvidas a respeito da situação de atual 
ou  iminente  agressão  em  que  o  réu, 
alegadamente,  se  encontrava  no  momento  da 
prática delitiva, não há como se afastar, ainda em 
fase de pronúncia, a ocorrência de crime doloso 
contra a vida por suposta legítima defesa.

Assim  como  acontece  com  autoria  e 
materialidade,  a  pronúncia  quanto  às 
qualificadoras  também  segue  o  princípio  do  in  
dubio  pro  societate,  de  modo  que  apenas  a 
certeza  de  sua inexistência  poderia  levar  à  sua 
prematura exclusão.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima 
identificados:

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, por unanimidade, em  NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS 
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Criminal  em Sentido Estrito  interposto por 

Severino Aucimar da Silva Lima contra sentença de pronúncia exarada pelo 

Juízo da comarca de Prata (fls. 214/222) que julgou procedente a denúncia, 

submetendo a Júri o ora recorrente como incurso no art. 121 §2º, II e IV, do CP, 

c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990.

Nos termos da denúncia, o acusado, no dia 12/08/2012, por volta 

das 17h, na entrada da cidade de Prata/PB, desferiu golpe de faca em José 

Valdemi de Souza, levando-o a óbito.

Segundo a inicial acusatória, a vítima estava na entrada da cidade 

de Prata/PB, aguardando a passagem de uma carreata, juntamente com sua 

companheira,  quando  chegou,  em  uma  motocicleta,  o  denunciado.  Neste 

momento, o ofendido solicitou ao réu o capacete que havia lhe emprestado, 

tendo este lhe respondido que só devolveria quando quisesse. Após proferir 
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essas  palavras,  o  acusado  começou  a  agredir  a  vítima,  utilizando-se  do 

capacete.

Ainda de acordo com a denúncia, iniciou-se uma discussão entre 

denunciado  e  ofendido,  ocasião  em que  o  réu  sacou  uma faca  que  trazia 

consigo e golpeou o peito da vítima, que, apesar de socorrida, veio a falecer 

horas depois.

Regularmente  processado,  o  réu  foi  pronunciado  (fls.  99/101), 

para ser submetido a Júri Popular, como incurso nas penas do art. 121, §2º, II e 

IV, do CP, c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990.

Contra essa decisão é que se volta o presente recurso, no qual se 

propugna (fls. 259/268), pela absolvição sumária do réu, com fundamento no 

art.  415,  IV,  do  CPP,  pois  ele  teria  agido  em situação  de  legítima  defesa. 

Seguindo o recorrente, o crime foi precedido de uma briga entre réu e vítima, 

constituindo, portanto, mero meio de defesa do acusado, dada a desvantagem 

advinda do maior porte físico ostentado pelo ofendido.

Além disso,  pleiteia  pela  exclusão da qualificadoras,  visto  que, 

tendo o acusado agido para defender-se, e pré-existindo inimizade entre ele e 

a vítima, o motivo não pode ser tido como fútil; da mesma forma, não houve 

recurso  que  dificultou  ou  impossibilitou  a  defesa  do  ofendido,  dada  a  luta 

corporal em que ambos se envolveram.

Nas  contrarrazões  (fls.  272/281)  o  Ministério  Público  pede  a 

manutenção do decisum vergastado.

Juízo de retratação negativo à fl. 282.

Em parecer de fls. 286/290, a Procuradoria de Justiça opinou pelo 

desprovimento do recurso em toda sua extensão.

É o relatório. 

VOTO

O recorrente foi  pronunciado por decisão da Juiz de Direito da 
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comarca de Prata, pela prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, 

§2º, II e IV, do CP, por haver, no dia 12/08/2012, por volta das 17h, na entrada 

da cidade de Prata/PB, desferido golpe de faca em José Valdemi de Souza, 

levando-o a óbito.

Inconformado com o  decisum, a defesa suplica, em suma, pela 

sua reforma, alegando que a conduta foi praticada em legítima defesa, o que 

retiraria a ilicitude da ação, afastando, assim, o crime. Pugna, portanto, pela 

sua  absolvição  sumária,  nos  termos  do  art.  415,  IV,  do  CPP. Seguindo  o 

recorrente, o crime foi precedido de uma briga entre réu e vítima, constituindo, 

portanto, mero meio de defesa do acusado, dada a desvantagem advinda da 

maior compleição física ostentada pelo ofendido.

Além disso,  pleiteia  pela  exclusão da qualificadoras,  visto  que, 

tendo o acusado agido para defender-se, e pré-existindo inimizade entre ele e 

a vítima, o motivo não pode ser tido como fútil; da mesma forma, não houve 

recurso  que  dificultou  ou  impossibilitou  a  defesa  do  ofendido,  dada  a  luta 

corporal em que ambos se envolveram.

Pois  bem.  Primeiramente,  é  importante  tecer  algumas 

considerações a respeito da sentença de pronúncia. Nos termos do que dispõe 

o  art.  413  do  CPP,  para  a  decretação  da  pronúncia  basta  que  o  juiz  se 

convença da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria, e isto 

se dá porque o juízo de pronúncia é um juízo de fundada suspeita e não um 

juízo de certeza.

No caso dos presentes autos, a existência do crime é patente, 

estando a materialidade demonstrada no laudo tanatoscópico  de fls. 57/58.

Por outro lado, embora não se exija a certeza da autoria como 

requisito  da  sentença de pronúncia,  sequer  paira  dúvida,  no  caso,  sobre  o 

envolvimento do acusado no crime a ele imputado, dada a sua confissão, no 

ponto (ver interrogatório judicial, abaixo transcrito).

Presentes, assim, os pressupostos legais (prova da materialidade 

e indícios de autoria) para a remessa do feito a plenário do Júri.

As alegações do recorrente no sentido de que a conduta foi por 
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ele praticada em legítima defesa e de que não teve intenção de matar somente 

resultaria em absolvição sumária e desclassificação, nos termos do art. 415, IV, 

do CPP, se acompanhada de provas suficientes para um juízo de certeza sobre 

a questão, o que não é o caso dos autos. Vejamos:

O acusado sustenta que somente desferiu  o golpe de faca no 

corpo da vítima por ela ter “partido para cima” de si:

[…]; Que saiu da cidade de Sumé, por volta das 17h00 
e,  quando chegava em Prata,  passou pelo  meio  da 
carreata; Que estava na companhia de Cristina; Que 
Cristina  estava  portando  um capacete  na  sua  mão; 
Que  quando  passou  no  meio  da  carreata  a  vítima 
chamou o réu, tendo esse voltado porque presenciou 
que  seu  pai  se  encontrava  no  local  dos  fatos;  Que 
Cristina foi quem presenciou a vítima chamando o réu; 
Que Cristina não conhecia a vítima; Que a vítima Mi 
tomou  o  capacete  da  companheira  do  acusado  e 
começou a lhe agredir; Que a vítima tirou o adesivo 
que  tinha  no  capacete  e  colocou-o  no  rosto  do 
acusado  com  uma  tapa;  Que  em seguida,  a  vítima 
começou  a  agredir  o  acusado  com  golpes  de 
capacete, ocasionando a quebra de seus dentes; Que 
os  populares  apartaram  a  briga;  Que,  logo  em 
seguida, a vítima voltou a agredir o réu; Que, nesse 
momento, o acusado puxou a faca, que se encontrava 
em seu bolso, e ficou pedindo a vítima que não viesse 
para cima dele; Que quando a vítima partiu para cima 
do réu, o acusado desferiu o golpe de faca na vítima; 
Que não se recorda o local do corpo da vítima que foi 
atingido  com  o  golpe  de  faca;  Que  existia  uma 
inimizade  entre  a  vítima  e  o  réu;  Que  o  motivo  do 
desentendimento foi por causa de um empréstimo de 
uma moto do réu para a vítima há aproximadamente 
seis  meses  atrás;  Que  a  vítima  pediu  a  moto 
emprestada  ao  réu  e  só  devolveu  três  dias  depois; 
Que o combinado era de que a devolução da moto 
deveria  ser  feita  no  mesmo  dia;  […];  Que  a  vítima 
devolveu a moto com o seu capacete no guidom; Que 
fugiu do local dos fatos com medo de ser linchado e 
morto pelo irmão da vítima; Que acredita que também 
seria  linchado  pela  ppulação;  […];  Que  a  vítima 
devolveu a  moto três  dias  depois  do empréstimo e, 
ainda, com a placa adulterada; Que ao questionar a 
vítima acerca de tal  fato,  Mi  saiu correndo atrás do 
acusado  com  uma  faca;  Que  a  vítima  correu  em 
perseguição  ao  acusado  desde  a  sua  casa  até  a 
delegacia; Que pediu socorro aos vigilantes do Fórum 
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e  estes  indicaram  que  o  acusado  se  dirigisse  à 
Delegacia;  Que  ao  chegar  lá,  a  delegacia  se 
encontrava fechada; Que se dirigiu ao comércio de um 
amigo e pediu ajuda; Que seu amigo, Altemiro Duarte, 
ligou  para  um  policial  conhecido  que  veio  até  a 
mercearia e deixou o acusado em sua residência; Que 
a  mercearia  fica  ao lado  da  igreja  matriz  de  Sumé; 
Que  participaram  da  briga  no  dia  dos  fatos  a 
companheira da vítima, Islánia, bem como o seu irmão 
Bobô;  que n primeiro momento a briga foi  apartada; 
Que no primeiro momento a briga foi apenas enter o 
réu e a vítima; Que no segundo momento estavam na 
briga Bobô, Islânia e a vítima; Que não tinha intenção 
de matar a vítima; Que pretendia apenas se defender; 
Que não se recorda a parte do corpo em que atingiu a 
vítima, nem também quantos golpes de faca desferiu 
na vítima, porque no momento da confusão, Bobô e 
Islânia  estavam  agredindo  o  réu;  […].  -  Severino 
Aucimar da Silva Lima, em juízo, fls. 159/161. 

Já  a  testemunha  Aderaldo  Cosmo  Guimarães,  que  teria 

participado da prisão do réu, afirmou que ele, naquela ocasião, confessou o 

delito, justificando-se no fato de o ofendido ter-lhe dado um murro:

[…]; Que durante a condução do réu até a delegacia 
de polícia, ele confessou ser ele o autor do homicídio, 
dizendo ele que assim agiu porque sofreu um murro 
dado  pela  vítima;  […];  Que  presenciou  o  réu 
sangrando  pela  boca;  [...].  -  Aderaldo  Cosmo 
Guimarães, em juízo, fl. 131.

Há que se observar, portanto, que a vítima sequer estava armada, 

e, apesar de essa testemunha assegurar te-lo visto sangrando pela boca, há 

também relatos em sentido contrário:

[…];  Que no dia seguinte aos fatos estava em casa 
quando  o  acusado  repentinamente  entrou  em  sua 
residência;  Que  logo  em seguida  apareceram umas 
pessoas em busca do réu, tendo o depoente pedido 
calma; Que um vizinho do depoente, vendo que o réu 
havia  ingressado na residência,  pegou a  moto  e  foi 
acionar a polícia; Que viu a chegada da políciia, mas 
dada  a  aglomeração  de  pessoas  não  presenciou  o 
momento  em  que  o  réu  foi  algemado;  […];  Que 
quando o acusado chegou na casa do depoente não 
estava  sangrando  na  boca;  [...].  -  Inácio  Justino 
Garcês, em juízo, fl. 133

Desembargador João Benedito da Silva
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Além disso,  pelo  relato  do  próprio  acusado,  pode-se  aferir  que  havia 

plenas condições de fuga, tanto assim que, após o crime, evadiu-se do local sem maiores 

dificuldades.

Assim, impossível chegar-se, na espécie, a um consenso quanto 

à ocorrência de legítima defesa, única hipótese em que não se justificaria a 

remessa  do  feito  a  julgamento  perante  o  Conselho  de  Sentença.  Não  há, 

portanto, como reformar a sentença de pronúncia, nesse ponto.

O  recorrente  ainda  reputa  insubsistentes  as  qualificadoras  do 

crime, afirmando que, tendo agido para defender-se, o motivo não pode ser tido 

como  fútil.  Segundo  ele,  também  não  houve  recurso  que  dificultou  ou 

impossibilitou a defesa do ofendido, dada a luta corporal em que ambos se 

envolveram.

Conforme  já  explanado,  a  tese  da  legítima  defesa  não  restou 

estreme  de  dúvidas,  não  se  podendo,  pois,  ao  menos  neste  momento 

processual, asseverar que o motivo do crime foi tão-somente a defesa pessoal.

Por  outro  lado,  a  briga que desencadeou o delito,  segundo os 

depoimentos contidos nos autos, foi provocada por desavenças decorrentes de 

um empréstimo de uma moto e um capacete:

[…];  Que  segundo  tomou  conhecimento  o  crime 
ocorreu  no  ambiente  de  uma  carreata,  após  uma 
discusão por causa de um capacete; […]. - Leonardo 
Bastos Pereira, em juízo, fl. 132

[…];  Que  tomou  conhecimento  de  que  o  motivo  do 
crime teria sido um empréstimo de um capacete; […]. - 
Maria Aparecida de Sousa Costa Nóbrega, em juízo, 
fl. 134.

[…];  Que  segundo  a  companheira  da  vítima  a 
confusão entre o acusado e Valdemi foi por causa de 
um  capacete;  […].  -  José  Erinaldo  de  Sousa,  em 
juízo, fls. 1551/156.

Tal circunstância, em tese, pode vir a ser entendido como motivo 

fútil. Nesse sentido:
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RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.  CRIME 
DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL 
E  USO  DE  RECURSO  QUE  IMPOSSIBILITOU  A 
DEFESA DA VÍTIMA. […]. RECURSO CONHECIDO E 
IMPROVIDO.  DECISÃO  UNÂNIME.  […].  4. 
Afastamento das qualificadoras do crime de homicídio. 
O  afastamento  das  qualificadoras  do  crime  de 
homicídio,  em  sede  de  pronúncia,  só  pode  ocorrer 
quando se revelarem manifestamente improcedentes, 
o  que  não  é  o  caso  dos  autos,  pois  as  provas 
produzidas  durante  a  instrução  processual  indicam 
que a morte da vítima de seu por conta de uma briga 
por uma garrafa de cachaça e esta foi alvejada quando 
se encontrava caída, o que se encaixa, salvo melhor 
juízo do tribunal do júri, nas qualificadoras do motivo 
fútil e no recurso que impossibilitou a defesa da vítima. 
[…].  6.  Recurso  conhecido  e  improvido.  Decisão 
unânime.  (TJPA;  RPenSE  20123016162-6;  Ac. 
115704;  Prainha;  Segunda Câmara Criminal  Isolada; 
Rel.  Des.  Rômulo  José  Ferreira  Nunes;  Julg. 
15/01/2013; DJPA 17/01/2013; Pág. 111).

Diante da obscuridade que envolve a matéria, imperioso se faz 

submete-la ao escrutínio do Conselho de Sentença.

Também no tocante à qualificadora de recurso que dificultou ou 

impossibilitou a defesa da vítima, não existem provas suficientes para extrair 

essa questão da análise pelo Tribunal do Júri.

É que, apesar de haver fortes indícios de que acusado e ofendido 

envolveram-se em uma lita  corporal,  momentos antes  do crime,  não restou 

sobejamente  comprovado  em  que  condições  a  arma  branca  foi  utilizada 

durante a briga,  se de inopino,  ou de forma a possibilitar  a defesa/fuga da 

vítima.

De mais a mais, vale ressaltar que, assim como acontece com 

autoria e materialidade, a pronúncia quanto às qualificadoras também segue o 

princípio  do  in  dubio pro societate,  de modo que apenas a certeza de sua 

inexistência poderia levar à sua prematura exclusão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO DOLOSO. 
EXCLUSÃO  DAS  QUALIFICADORAS  MANTIDAS 

Desembargador João Benedito da Silva
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PELO  TRIBUNAL DE  ORIGEM.  IMPOSSIBILIDADE. 
MANIFESTA  IMPROCEDÊNCIA  NÃO  VERIFICADA. 
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO 
JÚRI.  ACÓRDÃO  EMBASADO  EM  PREMISSAS 
FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. I- A pronúncia 
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a 
acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal 
do  Júri.  Encerra,  portanto,  simples  juízo  de 
admissibilidade  da  acusação,  não  se  exigindo  a 
certeza da autoria do crime, mas apenas a existência 
de  indícios  suficientes  e  prova  da  materialidade, 
imperando, nessa fase final da formação da culpa, o 
brocardo  in  dubio  pro  societate.  II-  É  defeso  ao 
Tribunal,  ao examinar recurso em sentido estrito 
contra  decisão  de  pronúncia,  excluir  uma 
qualificadora,  valorando  provas  e  aspectos 
particulares  do  caso,  porquanto  tal  competência 
pertence  exclusivamente  ao  Conselho  de 
Sentença, juiz natural da causa. III- A exclusão das 
qualificadoras  apenas  é  possível  quando 
manifestamente improcedentes e descabidas. IV - 
Afastar a conclusão das instâncias de origem, quanto 
à  presença  dos  indícios  de  autoria  e  materialidade 
suficientes para pronunciar o Réu, bem como manter 
as qualificadoras para serem submetida à análise do 
Tribunal do Júri, implica o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é inadmissível na via do 
Recurso  Especial,  a  teor  da  Súmula  7  do  Superior 
Tribunal de Justiça. V- Agravo Regimental improvido. 
(STJ  –  AgRg  no  AREsp  417.732/PI,  Rel.  Ministra 
REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado 
em 05/06/2014, DJe 10/06/2014) (grifo nosso)

Diante de tudo isso, entendo correta a sentença de pronúncia, ora 

guerreada,  ao  submeter  o  acusado  a  julgamento  perante  o  Conselho  de 

Sentença, dando-o como incurso, em tese, nas penas do art. 121, §2º, II e IV, 

do CP.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso criminal 

em sentido estrito.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho, 

Presidente da Câmara Criminal.  Participaram do julgamento, além do Relator, 

o Exmo. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior e o Exmo. Sr. Des.  Carlos Martins 
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Beltrão Filho.  Presente à sessão o Exmo.  Sr.  Dr.  Francisco Sagres Macedo 

Vieira, Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba,  aos 26 (vinte e  seis) dias do mês de agosto do ano de 

2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR
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