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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 0003153-
28.2015.815.0000 – Comarca de Mari

RELATOR  : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
RECORRENTE     : José Idelbrando Targino da Silva
ADVOGADO  : Vitor Amadeu de Morais Beltrão
RECORRIDA : A Justiça Pública

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO CONSUMADO. Art.  121,  §  2º,
incisos  II  e  IV,  do  Código  Penal. Decisão  de
pronúncia. Preliminar de nulidade por excesso de
linguagem. Ocorrência. Anulação do  decisum que
se impõe. Análise das demais teses prejudicadas.
Preliminar acolhida. 

- Não  obstante  a  decisão  que  determine  a
submissão  do  acusado  a  julgamento  perante  o
Sinédrio Popular tenha de ser fundamentada (art.
93, IX, da CF), dispõe o art. 413, § 1º, do CPP,
que  esse  pronunciamento  há  de  ser  limitado  à
indicação da prova da materialidade do fato e da
existência de indícios da autoria. Isso porque vige
na  citada  fase  processual  um  juízo  de  mera
admissibilidade, ou seja, de suspeita.

-  Em face do que dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII
da  Carta  Magna,  compete  não  ao  Juiz  togado
singular, mas ao Júri, instituição a quem pertine o
julgamento de crimes dolosos contra a vida e seus
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conexos,  o profundo equacionamento das provas
constantes  dos  autos.  Assim,  tem-se  que  a
incursão do magistrado no meritum da caestio, se
efetua  de  forma  moderada,  não  só  implicará  à
invasão  à  competência  constitucionalmente
garantida  ao  Júri,  mas  também,  constituirá
influência  descabida  no  ânimo  dos  futuros
julgadores  e,  por  consequência,  atentado  à
cláusula superior do devido processo legal.

Vistos, relatados e discutidos estes  autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, ACOLHER  A
PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  DECISÃO  DE  PRONÚNCIA,  por
excesso de linguagem, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante a Comarca de Mari, José Idelbrando Targino da
Silva,  vulgo “Bizoga”,  Renato Luiz  da Silva,  e  Eduardo Otávio Melo de
Lima,  vulgo  “Surú”  ou  “Galalau”,  já  qualificados nos autos, foram
denunciados como incursos nas sanções dos artigos 121, § 2º, incisos II e
IV, c/c o 69,  todos do CP e art. 1º, I, da Lei 8.072/90.

Narra a peça vestibular acusatória de fls. 02/04 que:

“… Das investigações policiais que embasam a presente
DENÚNCIA,  infere-se que,  no dia 28 de fevereiro de
2012,  a  pessoa  de  LUIZ  CARLOS  FERNANDES
RICARDO, vulgo “TIBA”, teria sido vítima de disparos
de arma(s) nas proximidades da sua residência, neste
Município, onde chegou a óbito no local, não resistindo
aos  ferimentos.  (fls.  08/12),  sendo  os  disparos
efetuados por JOSE IDELBRANDO TARGINO DA SILVA,
vulgo “BIZOGA”, RENATO LUIZ DA SILVA e EDUARDO
OTÁVIO MELO DE LIMA, vulgo “SURÚ”, ou “GALALAU”,
por  MOTIVO  TORPE,  TRAIÇÃO  E  EMBOSCADA,
IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA, atingindo-a
mortalmente, produzindo-lhe os ferimentos causadores
de seu falecimento,  conforme Exame Pericial,  de fls.
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50/54 (...)”

Encerrada  a fase do judicium acusationis, os
denunciados restaram pronunciados,  José  Idelbrando Targino  da  Silva,
vulgo “Bizoga” e Renato Luiz da Silva,  como incursos nas penas do art.
121, § 2º, incisos II e IV, c/c o 69, do Código Penal (fls. 336/338 vol. II).
O réu Eduardo Otávio Melo de Lima faleceu, certidão de óbito à fl. 120.

Irresignado com o teor da decisão, a defesa de José
Idelbrando  Targino  da  Silva,  em  suas  razões,  (fls.  340/353,  vol.  II),
pugnou em sede de preliminar, pela nulidade da decisão de pronúncia por
excesso de linguagem, sob o argumento de que a juíza se manifestou
sobre  questões  que  serão  apreciadas  no  plenário,  usurpando  a
competência do Tribunal do Júri.

   
Afirma que, em virtude da pronúncia ter emitido juízo

de certeza acerca das provas produzidas e da autoria delitiva, requer a
nulidade da decisão, para que seja proferida outra.

Caso  não  seja  acolhida  a  referida  preliminar,  pugna
pela impronúncia do  acusado sob o pretexto de insuficiência probatória,
constituindo  a  pronúncia  uma  afronta  ao  princípio  da  presunção  de
inocência.

O representante do Parquet, em contrarrazões
acostadas às fls. 354/358, vol. II, rebateu os argumentos do recorrente e
defendeu a manutenção integral da decisão fustigada.

Conservada a decisão em juízo de retratação (fl. 380,
vol. II).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do insigne Procurador de Justiça, Dr. Francisco Sagres Macedo
Vieira, manifestou-se pelo provimento do recurso – fls. 364/368, vol. II.

É o relatório.

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

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
notadamente, a tempestividade, conheço do recurso.

Preliminar

Como visto, o recorrente  alegou nulidade da  decisão
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de pronúncia por excesso de linguagem, sob o argumento de que a juíza
se  manifestou  sobre  questões  que  serão  apreciadas  no  plenário,
usurpando a competência do Tribunal do Júri. 

A preliminar aventada merece prosperar, vejamos:

Preceitua  o  §  1º  do  art.  413  do  CPP,  que  “a
fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do
fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação,
devendo  o  juiz  declarar  o  dispositivo  legal  em  que  julgar  incurso  o
acusado  e  especificar  as  circunstâncias  qualificadoras  e  as  causas  de
aumento de pena”.

Na  citada  fase  processual  vige  um  mero  juízo  de
admissibilidade, ou seja, de suspeita, e de acordo com o que dispõe o art.
5º, inciso XXXVIII da Carta Magna, compete não ao Juiz togado singular,
mas ao Júri, instituição a quem pertine o julgamento de crimes dolosos
contra a  vida e seus conexos,  o profundo equacionamento das  provas
constantes dos autos.

Assim,  tem-se  que  a  incursão  do  magistrado  no
meritum da caestio, efetua-se de forma moderada, caso contrário, não só
implicará à invasão à competência constitucionalmente garantida ao Júri,
mas  também,  constituirá  influência  descabida  no  ânimo  dos  futuros
julgadores e, por consequência, atentado à cláusula superior do devido
processo legal.

Desta forma,  não é permitido ao magistrado qualquer
emissão  de  juízo  de  valor,  porquanto  é  da  competência  do  Sinédrio
Popular proferir a convicção de culpa, ou não, do réu. Qualquer excesso
de  linguagem  contido  na  pronúncia  poderá  influenciar  no  ânimo  dos
jurados que irão compor o Conselho de Sentença, uma vez que, cada um
receberá uma cópia, nos termos do parágrafo único do art. 472 do Código
de Processo Penal.

Observa-se  no  presente  caso, que  a  juíza primeva
incorreu em excesso de linguagem ao analisar a autoria delitiva, as provas
e qualificadoras do delito, realizando um prejulgamento, analisemos:

“No  tocante  à  autoria, é  a  mesma  certa  e
determinada, e recai  sobre  os  denunciados,  em
face das provas colhidas”
(…)
Emerge do contexto probatório colacionado ao caderno
processual que há indícios veementes de que os réus
praticaram o delito em que foram denunciados, e, sob
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outro  prisma,  não  há  no  interior  dos  autos,  sequer
tenuamente,  qualquer  indícios  de  terem  os
denunciados agiso  sob  o  mando  de  alguma
excludente de ilicitude.
(...)
E  na  hipótese  presente  há  bem mais  do  que meros
indícios; há prova contundente, firme, robusta.”

Vislumbra-se  que  a  magistrada  a  quo ao  proferir  a
decisão de pronúncia, ao extrapolou na motivação, emitindo exagerado
juízo de valor sobre a matéria de  competência exclusiva do Tribunal do
Júri,  sendo  atribuição  do  respectivo  Conselho  de  Sentença  avaliar  a
autoria e as provas produzidas nos autos, para, logo em seguida, proferir
o veredicto dotado de soberania. Não pode, tal providência ser adiantada
na decisão de pronúncia, cujos termos devem ser sóbrios e técnicos, para
que não exerça interferência direta no livre convencimento dos jurados.

Nesse sentido:

"SENTENÇA DE PRONÚCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM.
NULIDADE  ABSOLUTA.  (...)  Nos  termos  do  que
assentado pelo Supremo Tribunal Federal, os Juízes e
Tribunais devem submeter-se, quando pronunciam os
réus,  à  dupla  exigência  de  sobriedade  e  de
comedimento  no  uso  da  linguagem,  sob  pena  de
ilegítima  influência  sobre  o  ânimo  e  a  vontade  dos
membros integrantes do Conselho de Sentença; excede
os limites de sua competência legal, o órgão judiciário
que,  descaracterizando  a  natureza  da  sentença  de
pronúncia, converte-a, de um mero juízo fundado de
suspeita,  em  um  inadmissível  juízo  de  certeza.
Precedente" (HC 103037, Relator(a): Min. CÁRMEN
LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22/03/2011).

“EMENTA:  RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO  -
HOMICÍDIO  QUALIFICADO  TENTADO  E  DISPARO  DE
ARMA  DE  FOGO  -  PRELIMINAR  -  EXCESSO  DE
LINGUAGEM - OCORRÊNCIA - DECISÃO DE PRONÚNCIA
ANULADA  -  PREFACIAL  ACOLHIDA.  1.  Os  Juízes  e
Tribunais devem submeter-se, quando pronunciam os
réus,  à  dupla  exigência  de  sobriedade  e  de
comedimento  no  uso  da  linguagem,  sob  pena  de
ilegítima  influência  sobre  o  ânimo  e  a  vontade  dos
membros  integrantes  do  Conselho  de  Sentença.  2.
Excede os limites de sua competência legal,  o órgão
judiciário que, descaracterizando a natureza da decisão
de pronúncia, converte-a, de um mero juízo fundado de
suspeita,  em  um  inadmissível  juízo  de  certeza.  3.
Preliminar acolhida, decisão anulada. “  (TJMG -  Rec
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em  Sentido  Estrito   1.0003.13.000440-5/001,
Relator(a):  Des.(a)  Eduardo Brum ,  4ª  CÂMARA
CRIMINAL,  julgamento  em  05/07/2017,
publicação da súmula em 13/07/2017) 

- PRONÚNCIA.  Recurso em sentido estrito.  Homicídio
qualificado (art. 121, § 2º, inc. VI, § 7º, inc. III, ambos
do  cp).  Recurso  do  réu.  Preliminar  de  nulidade  da
decisão. Excesso de linguagem. Procedência. Anulação
da  pronúncia,  para  que  outra  seja  proferida.
Prejudicado  o  exame  do  mérito  recursal,  com  a
manutenção  da  prisão  preventiva.  Recurso  provido.
(TJPR;  RecSenEst  1640705-5;  Clevelândia;
Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Miguel Kfouri
Neto; Julg. 27/04/2017; DJPR 09/05/2017; Pág.
387)  

Nesse sentido leciona Pacelli Eugênio, no livro Curso de
Processo Penal, 21ª edição, 2017:

“Não se pode perder de vista que a competência
para  o  julgamento  dos  crimes  dolosos  contra  a
vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e
garantia  constitucional.  Por  isso,  só  excepcional-
mente é que tal competência poderá ser afastada.
Na fase de pronúncia, o que se faz é unicamente o
encaminhamento regular do processo ao órgão ju-
risdicional competente, pela inexistência das hipó-
teses de absolvição sumária e de desclassificação.
Essas duas decisões, como visto, exigem a afirma-
ção judicial de certeza total quanto aos fatos e à
autoria – por isso são excepcionais.
Não se pede,  na pronúncia  (nem se poderia),  o
convencimento  absoluto  do  juiz  da  instrução,
quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a
tarefa que lhe reserva a lei (com efeito, o STJ de-
terminou  a  anulação  da  pronúncia  que  continha
“excesso  de  linguagem”  (AgRg  no  REsp
1.442.002/AL,  Rel.  Min.  Sebastião  Reis  Júnior,
06.05.2015). “

Dessa  forma,  constatado  que  a  Magistrada  primevo
emitiu juízo de valor a respeito de matéria de competência do Tribunal do
Júri, deve a decisão de pronúncia ser anulada, a fim de que outra seja
proferida. Fica prejudicada a análise das demais matérias aventadas no
reclamo. 
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ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECI-
SÃO DE PRONÚNCIA, por excesso de linguagem, em harmonia com o
parecer ministerial. Estendendo-se os efeitos do  decisum ao corréu, nos
termos do art. 580 do CPP.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara
Criminal e relator, dele participando também os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Marcos William de Oliveira (Juiz  de
Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  do
Desembargador) e João Benedito da Silva.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor José
Roseno Neto, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, 03 de agosto de 2017

    

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


