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RECURSO  CRIMINAL  EM  SENTIDO  ESTRITO  Nº  2013225-
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RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO  TRIPLAMENTE  QUALIFICADO.
MOTIVO  FÚTIL,  COM  EMPREGO  DE  VENENO,
FOGO,  EXPLOSIVO,  ASFIXIA,  TORTURA  OU
OUTRO MEIO INSIDIOSO OU CRUEL, OU DE QUE
POSSA RESULTAR PERIGO COMUM E À TRAIÇÃO,
DE EMBOSCADA, OU MEDIANTE DISSIMULAÇÃO
OU OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE
IMPOSSÍVEL  A  DEFESA  DO  OFENDIDO.
PRONÚNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO  PARA  INCLUSÃO  DAS
QUALIFICADORAS. ACOLHIMENTO. AFRONTA AO
ART. 93, IX, da CF. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
LINGUAGEM.  CONSTATAÇÃO.  PROVIMENTO  DO
RECURSO.

1.  Inexistindo  fundamentação  quanto  às
qualificadoras,  a  decisão  é  irremediavelmente
nula por inobservância ao art. 93, IX, da CF.

2.  Tendo o magistrado manifestado sua opinião
acerca da conduta do acusado, ultrapassando o
limite do exame da admissibilidade da acusação,
adentrando  na  análise  da  prova  e  proferindo
juízo de valor a conduta do acusado, deve ser
reconhecida nulidade por excesso de linguagem.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  Recurso
Criminal em Sentido Estrito, acima identificados:

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento ao recurso.

RELATÓRIO
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 Antônio  Lacerda  Maciel  interpôs  Recurso  em  Sentido
Estrito contra a decisão de fls. 127-141, que o pronunciou como incurso nas
penas do art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal, por haver, em tese,
assassinado a vítima Tarciel Macedo Nunes.

No  dia  14/05/2011,  por  volta  das  13h30min,  no  Sítio
Floresta, na cidade e Comarca de Queimadas/PB, “agindo por motivo fútil, de
modo  cruel  e  dificultando  a  defesa  da  vítima,  utilizou-se  de  uma foice  e
produziu lesões corporais na pessoa de Tarciel Macêdo Nunes matando-o”.

Decisão  de  fls.  115-118,  pronunciando  o  acusado  nos
termos do  art.  121,  §  2º,  II,  III  e  IV,  do  Código  Penal,  determinando  o
julgamento do feito pelo Júri Popular.

O  recorrente  foi  intimado  pessoalmente  da  decisão  (fls.
123).

A  defesa  requereu  a  nulidade  da  pronúncia  alegando
ausência de fundamentação para inclusão das qualificadoras ou, ainda, em
razão do excesso de linguagem (fls. 127-141).

Contrarrazões ministeriais  pelo desprovimento do recurso
(fls. 143-144).

Vistas  à douta Procuradoria  de Justiça que, em parecer,
opinou pelo improvimento do recurso (fls. 148-152).

Na fase do juízo de retratação, o juiz singular manteve os
termos da decisão de pronúncia (fl. 155-v).

É o relatório. 

VOTO

Nas  razões  recursais,  o  recorrente  alega  nulidade  da
pronúncia por ausência de fundamentação para inclusão das qualificadoras ou,
ainda, em razão do excesso de linguagem.

Da atenta leitura à decisão, vejo que o pedido deve ser
acolhido.

Isso  porque,  efetivamente,  a  pronúncia  carece  de
fundamentação, pois nada consigna a respeito das qualificadoras. 
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O art. 93, IX, da CF, dispõe que “todos os julgamentos dos
órgãos  do  Poder  Judiciário  serão  públicos,  e  fundamentadas  todas  as
decisões”. 

O  doutrinador  Guilherme  de  Souza  Nucci,  em sua  obra
Código de Processo Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2006,  registra  seu  entendimento  na  necessidade  de  motivação  das
qualificadoras na decisão de pronúncia. Vejamos:

“Embora  deva  a  pronúncia  ser  lavrada  em
termos  equilibrados  e  prudentes,  tal  situação
não  exime  o  magistrado  de  fundamentá-la
devida e expressamente.  Impõe a Constituição
Federal  dever  ser  toda  decisão  do  Poder
Judiciário  fundamentada  (art.  93,  IX),  o  que
significa  não  somente  uma  imposição  a  ser
cumprida, mas uma garantia imperiosa do réu,
que é conhecer as razões que o levaram a sofrer
qualquer tipo de constrangimento e também da
sociedade de acompanhar a imparcialidade dos
órgãos  judiciários  em  seus  pronunciamentos.
[...]  No  mais,  precisa  acolher  ou  rejeitar  as
qualificadoras, que fazem parte do tipo derivado
e  precisam  constar  da  pronúncia.  Logo,
fundamentá-las também é indispensável”.1

O entendimento jurisprudencial segue a mesma linha.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.  PRONÚNCIA.
DECISÃO  MONOCRÁTICA.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.
HOMICÍDIO  DUPLAMENTE  QUALIFICADO,
VIOLAÇÃO DE DOMICÍDIO E AMEAÇA. AUSÊNCIA
DE  FUNDAMENTAÇÃO  DA  PRONÚNCIA.
NULIDADE.  1.  Os  réus  R.  G.  e  V.  G.  D.,
pronunciados como incursos nas sanções do art.
121, § 2º, IV e V, do art. 147, caput e do art.
150, § 1º, todos do Código Penal e do art. 121,
§ 2º,  IV e V,  e do art.  150,  § 1º,  ambos do
Código  Penal,  respectivamente,  interpuseram
recurso em sentido estrito. A defesa, postulou a
impronúncia do réu r. G. E a absolvição sumária
do acusado V. G. D., sustentando a ausência de
prova  para  a  manutenção  da  decisão  de

1 http://www.consensual.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=82:a-falta-de-
fundamentacao-das-qualificadoras-na-decisao-de-pronuncia-e-suas-consequencias-para-o-
processo&catid=49:andre-gonzalez. Acesso em 09/04/2015.
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pronúncia. O órgão da acusação neste grau de
jurisdição  arguiu  a  nulidade  da pronúncia,  por
ausência  de  fundamentação  quanto  às
qualificadoras.  2.  Inexistindo  fundamentação
quanto  às  qualificadoras,  a  decisão  é
irremediavelmente nula por inobservância ao art.
93, IX, da CF. Pronúncia declarada nula. (TJRS -
RSE  0012967-48.2015.8.21.7000  -  Rel.  Des.
Júlio Cesar Finger - DJ 31/03/2015)

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  HOMICÍDIO
DUPLAMENTE  QUALIFICADO.  NULIDADE  DA
DECISÃO  DE  PRONÚNCIA.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO  DAS  QUALIFICADORAS.  1.
Conforme preceitua o art.  93,  IX,  da CF,  todo
provimento jurisdicional necessita motivação. 2.
Declara-se a nulidade da decisão de pronúncia
que  não  fundamenta  a  admissão  das
qualificadoras,  elementos  integrantes  do  tipo
penal  que  abstratamente  recrudescem  o
quantum da pena. Nulidade decretada. Recurso
prejudicado.  (TJGO  -  RSE  0128835-
90.2010.8.09.0143 - Rel. Des. Ivo Favaro - DJ
22/05/2014) 

Nessas condições, diante da falta de fundamentação sobre
as qualificadoras admitidas, a decisão de pronúncia é irremediavelmente nula
(art. 564, IV, do CPP).

Da mesma forma, o pedido deve ser acolhido com relação
ao excesso de linguagem.

Segundo  expôs  a  defesa,  a  nulidade  estaria  presente
quando o juiz  adentrou sobre questão de fato,  trazendo juízo  de certeza,
quando utilizou das seguintes expressões: “nenhuma comprovação material”
ou “Não trouxe ao processo elementos que demonstrassem”.

De  fato,  da  atenta  leitura  à  pronúncia,  vejo  que  o
magistrado  manifestou  sua  opinião  acerca  da  conduta  do  acusado,
ultrapassando o limite do exame da admissibilidade da acusação, adentrando
na análise da prova e proferindo juízo de valor a conduta do acusado, matéria
esta de exclusiva competência do Tribunal do Júri, extrapolando o âmbito da
decisão  de  pronúncia,  que  tem seus  limites  estabelecidos  no  art.  413  do
Código de Processo Penal.

Vejamos trechos da pronúncia (fls. 116):
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“(...) Postos assim os fatos, não me convencem
as alegações da defesa de que o acusado agiu
em  legítima  defesa,  pelo  menos  os  requisitos
exigidos na legislação não se fazem presentes.

Nenhuma comprovação material de que a vítima
ou  seu  irmão  estava,  de  fato,  armados.  Não
trouxe  ao  processo  elementos  que
demonstrassem que a vítima e seu irmão fossem
envolvidos em crime de homicídio no município
de Fagundes, termo desta Comarca. (...)”. 

 
Sobre o assunto, vejamos o entendimento jurisprudencial:

PENAL.  Processual  penal.  Recurso  em  sentido
estrito.  Homicídio  qualificado (art.  121, § 2º, I
c/c art. 14, II, e art. 29, todos do código penal).
Pronúncia.  Alegado  excesso  de  linguagem.
Decisão que avança o juízo de admissibilidade da
acusação e emite juízo de valor sobre o meritum
causae da persecução criminal.  Possibilidade de
influência  no  ânimo  do  corpo  de  jurados.
Anulação da decisão de pronúncia que se impõe.
Extensão  dos  efeitos  do  recurso  a  corréu  em
igual situação. Inteligência do art. 580 do código
de processo penal. Recurso conhecido e provido.
(TJRN - RSE 2010.013613-1 - Rel. Des. Glauber
Rêgo - DJ 24/04/2015)

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  HOMICÍDIO
SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.  EXCESSO  DE  LINGUAGEM.
NULIDADE DA PRONÚNCIA. Nulidade da decisão
de  pronúncia  por  excesso  de  linguagem.  A
decisão de pronúncia deve proferir mero juízo de
admissibilidade  da  acusação,  devendo  o
magistrado analisar se há prova da materialidade
e indícios suficientes da autoria ou participação
no  crime,  nos  termos  do  art.  413  do  CPP,
encaminhando o feito a julgamento pelo tribunal
do  júri.  Decisão  que  ultrapassou  o  limite  do
exame  da  admissibilidade  da  acusação,
adentrando na valoração da prova e proferindo
juízo  de  valor  sobre  matéria  de  competência
exclusiva  do  Conselho  de  Sentença,  ao
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manifestar opinião sobre a conduta do acusado,
a qual deve ser apreciada pelo tribunal do júri.
Preliminar  acolhida.  Decisão  de  pronúncia
anulada.  (TJRS  -  RSE  0556075-
75.2012.8.21.7000  -  Rel.  Des.  José  Ricardo
Coutinho Silva – DJ: 10/02/2015) 

Pelo  exposto,  dou  provimento ao  recurso,  anulando  a
decisão de pronúncia nos termos do art. 564, IV, do CPP.

É como voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador João
Benedito da Silva, dele participando, além de mim, Relator, o Desembargador
Márcio Murilo da Cunha Ramos. 

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril do ano de 2015.

João Pessoa, 29 de abril de 2015

         Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                         - Relator -
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