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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

GABINETE DO DES. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 2005967-
13.2014.815.0000 – 1º Tribunal do Júri da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
RECORRENTE : Josenildo Pereira Pacheco
ADVOGADOS : Gilvan Viana Rodrigues e outros

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  Homicídio 
qualificado  em  erro  de  execução  e  homicídio 
qualificado tentado. Art. 121, § 2º, I e IV, c/c o 
art. 73, e art. 121, § 2º, I e IV, c/c os arts. 14, II, e 
29, todos do CP. Pronúncia. Interposição de recurso. 
Manutenção  da  decisão.  Mero  juízo  de 
admissibilidade.  Configuração  do  erro  de  execução 
previsto no art. 73 do CP. Indícios de que o acusado, 
ao disparar mais de uma vez contra desafeto, atingiu 
terceira pessoa matando-a, além de atingir no ombro 
o  alvo  de  seu  crime.  Materialidade  evidenciada. 
Desprovimento do recurso.

– A  decisão  de  pronúncia  descreve  que  há 
indícios de que o recorrente, juntamente com outro 
acusado,  teria  atirado  diversas  vezes  contra  o  seu 
desafeto  com  intenção  de  matá-lo,  atingindo-o  no 
ombro,  conforme  relatado  por  ele  mesmo  e  por 
diversas testemunhas,  além de atingir,  em erro de 
execução, uma terceira pessoa, que morreu no local, 
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configurando, em tese, um homicídio doloso em sua 
forma  tentada  e  outro  consumado  por  aberractio 
ictus.

- Demonstrada  a  materialidade  dos  crimes  e 
existindo indícios suficientes de sua autoria, correta a 
decisão  do  juiz  em  pronunciar  o  acusado, 
submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri, 
juízo natural para julgar os crimes dolosos contra a 
vida.

Vistos, relatados e discutidos estes  autos acima 
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba, à unanimidade,  em  conhecer  e  NEGAR 
PROVIMENTO  ao  recurso  interposto,  em  harmonia  com  o  parecer 
ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito (fl. 215) interposto 
por Josenildo Pereira Pacheco, vulgo “DODÔ”, contra decisão do Juiz do 1º 
Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que o pronunciou pelos crimes de 
homicídio qualificado consumado e outro tentado.

Extrai-se dos autos que o acusado,  juntamente  com 
outro comparsa de nome Tailson de Lima Dantas supostamente assassinou, 
por erro de execução, a vítima José Lopes da Costa e atingiu de raspão o 
ombro da pessoa visada.

Narra  a  peça  acusatória  que  os  acusados  eram 
integrantes de um grupo criminoso denominado “AL KAEDA”, com atuação 
no bairro de Mandacaru. No dia três de fevereiro do ano de 2013, por volta 
das  13h00,  eles  dirigiram-se  à  rua  Índio  Felipe  Camarão  no  intuito  de 
assassinar Eugênio Douglas Silva, integrante de um bando rival conhecido 
como  “Estados  Unidos”.  Ao  localizarem  o  alvo  nas  proximidades  de  um 
carrinho de venda de DVDs, os acusados foram até o local e começaram a 
atirar, atingindo, durante a execução do ato, além de Eugênio de raspão no 
ombro, a vítima José Lopes, que se encontrava no local comprando DVDs. A 
vítima morreu em virtude dos ferimentos.

Os acusados foram denunciados inicialmente pelo crime 
de homicídio qualificado consumado e lesão corporal leve.
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Denúncia  recebida no dia 25 de abril  de 2013,  com a 
decretação da prisão preventiva dos acusados (fls. 58/65).

Em virtude da fuga do acusado Tailson de Lima Dantas, o 
processo foi  suspenso, com fulcro no art. 366 do CPP, em relação a ele, 
prosseguindo quanto ao ora recorrente.

Ultimada a fase do judicium acusationis,  o Juiz realizou 
emendatio libelli  da acusação e pronunciou o acusado (fls. 210/212) pelo 
crime de homicídio qualificado em erro de execução (art. 121, § 2º, I e IV 
c/c o arts. 29 e 73, todos do CP) e homicídio qualificado tentado (art. 121, § 
2º, I e IV, c/c o art. 14, II, e art. 29, todos do CP), respectivamente contra 
as vítimas José Lopes da Costa e Eugênio Douglas da Silva.

Nas  razões  do  presente  recurso  (fls.  219/222),  o 
recorrente alega tão somente que sua pronúncia pelo crime de homicídio 
qualificado tentado foi indevida, uma vez que não consta nos autos prova da 
materialidade do crime,  a saber: laudo de ofensa física atestando que a 
vítima Eugênio Douglas da Silva foi atingida de raspão no ombro.

Pede, dessa forma, a exclusão na pronúncia do crime de 
homicídio tentado.
 

 O representante do Parquet, em contrarrazões 
apresentadas às fls. 224/226, peleja pela manutenção da decisão em todos 
os seus judiciosos termos.

Conservada a decisão em juízo de retratação (fl. 227).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer da 
lavra do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Paulo  Barbosa  de  Almeida, 
posicionou-se pelo desprovimento do recurso, fls. 233/237.

     
É o relatório.

VOTO: Exmo. Sr. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
(Relator)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço 
do recurso  interposto.  Ante  a  ausência  de  preliminares  ou  nulidades 
suscitadas ou apreciáveis de ofício, passo ao exame de mérito.

1 – Do mérito do recurso

Peleja o recorrente, em suma, pela reforma da decisão de 
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pronúncia  unicamente  para  retirar  da  acusação  o  crime  de  homicídio 
tentado, pois não há prova da materialidade, a saber: laudo de ofensa física 
atestando que a vítima Eugênio Douglas da Silva foi atingida no ombro.

Pois bem. Como o recurso não questiona a pronúncia pelo 
outro crime doloso contra a vida presente na decisão, vou ater-me ao objeto 
do recurso.

Como  narrado  no  relatório,  o  acusado  e  mais  um 
comparsa foragido supostamente teriam, no dia 03 de fevereiro de 2013, se 
dirigido à Rua índio Felipe Camarão, no bairro de Mandacaru, nesta Capital, 
e atirado contra a vítima Eugênio Douglas, que integrava um bando rival ao 
dos acusados. O alvo correu e foi atingido no ombro, todavia, não há laudo 
de ofensa física nos autos. 

Um dos tiros, ademais, atingiu a cabeça da vítima José 
Lopes da Costa, que morreu no local.

Ocorreu, na hipótese, erro de execução (aberratio ictius) 
na conduta dos acusados que, visando um alvo, atingiram terceira pessoa 
por  erro   ao  executar  o  fato,  além  do  próprio  alvo,  que  só  não  foi 
assassinado porque correu no momento dos disparos, circunstância alheia à 
vontade  dos  agentes,  evidenciando,  assim,  um  homicídio  qualificado 
consumado e outro tentado, como bem deixa claro a pronúncia.   

Apesar  de  não  haver  laudo  de  ofensa  física  nos  autos 
sobre esse ferimento, a materialidade do crime é deduzida da versão da 
vítima na esfera policial e da narração das testemunhas nos CDs acostados 
aos autos.

A própria denúncia assim descreve (fl. 03):

“Neste exato momento, os acusados chegaram ao local  
em  uma  motocicleta  modelo  Traxx,  o  primeiro  
denunciado  pilotando  e  o  segundo  na  garupa.  Tailson 
desembarcou do veículo e de arma em punho efetuou um 
tiro  contra  a  pessoa  de  Eugênio,  que  imediatamente  
empreendeu fuga. Em novos disparos feitos em plena via  
pública, o citado homicida acabou por atingir a pessoa de 
José  Lopes  com um tiro  na  cabeça,  enquanto  Eugênio  
sofreu apenas um tiro de raspão na altura do ombro” 

Há,  na  hipótese,  indícios  de  que  os  increpados 
continuaram a atirar contra a vítima com intenção de matá-la, atingindo-a 
no ombro, mesmo após ferir mortalmente terceira pessoa não envolvida, o 
que  indica  a  existência  de  dois  crimes  bem  delineados  na  espécie,  um 
cometido  em  erro  de  execução  e  outro  contra  a  vítima  originária  dos 
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acusados. 

Por outro lado, a natureza da pronúncia é de mero juízo 
de admissibilidade da acusação, de sorte que a cognição realizada sobre as 
provas dos autos, neste instante processual, é perfunctória e provisória, e, 
por isso, menos rigorosa sobre a configuração dos delitos.

Eugênio Pacelli de Oliveira diz o seguinte sobre a natureza 
da decisão de pronúncia:

"(...) pronuncia-se alguém quando ao exame do material  
probatório  levado  aos  autos  se  pode  verificar  a  
demonstração da provável existência de um crime doloso 
contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.  
Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito,  
é a existência de provas no sentido da materialidade e da  
autoria. Em relação à primeira, materialidade, a prova há  
de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria,  
bastará a presença de elementos indicativos, devendo o  
juiz,  o  tanto  quanto  possível,  abster-se  de  revelar  um 
convencimento absoluto quanto a ela.  É preciso ter  em 
conta que a decisão de pronúncia somente deve revelar  
um juízo de probabilidade e não o de certeza." (in Curso 
de Processo Penal, Ed. Del Rey, 6ª ed., 2006, p. 
563/564).  Destaquei.

Logo, para fins de pronúncia, há sim indícios suficientes 
indicando a participação do acusado nos crimes. Qualquer dúvida sobre a 
exata dinâmica dos delitos deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença, 
que tem a competência constitucional  para decidir  todas as questões de 
fundo quanto aos crimes dolosos contra a vida. 

Assim a jurisprudência:

“Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da 
acusação, não é necessária prova incontroversa do crime, 
para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto a 
certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas 
durante o julgamento pelo Tribunal do Jurí. Precedentes 
do STF” (STF – RT 730/463)

“Não há como sustentar uma impronúncia fundamentada 
no brocardo in dúbio pro reo. É que nessa fase processual 
há inversão daquela regra procedimental para o in dúbio 
pro societate, em razão de que somente diante de prova 
inequívoca é que deve o réu ser subtraído ao julgamento 
pelo Júri, seu juízo natural” (TJSP – RT 587/296)

“A pronúncia é decisão interlocutória mista - na qual 
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vigora o princípio in dubio pro societate -, em que o 
magistrado declara a viabilidade da acusação por duplo 
fundamento, ou seja, por se convencer da existência de 
um crime e da presença de indícios de que o réu possa 
ser o autor (art. 413 do CPP).”  (STJ - AgRg no REsp 
1368790/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS 
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2013, 
DJe 13/05/2013 – aparte da ementa)

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - 
DESPRONÚNCIA - REJEIÇÃO - MATERIALIDADE 
CEDIÇA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, 
NESTA FASE PROCESSUAL - QUALIFICADORAS NÃO 
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - MANUTENÇÃO - 
RECURSO NÃO PROVIDO. 
I - A lei exige, para o juízo provisório da pronúncia, 
somente indícios suficientes de autoria, desde que 
satisfatoriamente comprovada a materialidade do 
delito. Nesta fase do procedimento criminal, não há 
falar-se em condenação ou absolvição, pois o 
objetivo da r. sentença de pronúncia é o de 
reconhecer e declarar a competência do Júri, 
balizando os termos da acusação. 
II - Para o decreto de pronúncia, nos termos do art. 
413 do CPP, basta que o Juiz se convença da 
existência do crime e de indícios de autoria. Nesta 
fase prevalece sempre o princípio in dubio pro 
societate, isto é, ainda que haja dúvida, mínima que 
seja, a questão deve ser remetida ao Tribunal do 
Júri, originalmente competente para a decisão final. 
(...).”  (Rec em Sentido Estrito  1.0024.10.129756-
2/001, Rel. Des.(a) Eduardo Brum, 4ª CÂMARA 
CRIMINAL, julgamento em 23/01/2013, publicação 
da súmula em 31/01/2013). Negritos nossos.

Pelo exposto, conheço  e  NEGO  PROVIMENTO  ao 
recurso, em harmonia com o parecer ministerial. 

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara 
Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, Relator, João Benedito da 
Silva e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor 
Paulo Barbosa de Almeida, Procurador de Justiça.
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Sala das Sessões “Desembargador Manoel Taigy 
de Queiroz Mello Filho”, em João Pessoa (PB), 29  de julho de 
2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
                RELATOR


	Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados.

