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RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME  DE  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL
DO  JÚRI.  RECURSO.  ALEGAÇÃO  DE
LEGÍTIMA  DEFESA.  PROVA  DA
MATERIALIDADE  DO  DELITO  E  INDÍCIOS
SUFICIENTES  DA  AUTORIA.  EXCLUDENTE
NÃO  CLARAMENTE  DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  DECOTE  ANTE  A
EXISTÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DA
QUALIFICADORA.  PRINCÍPIO  DO  IN  DUBIO
PRO SOCIETATE. DESPROVIMENTO.

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
a causa.

Inviável  o  decote  das qualificadoras na fase de
pronúncia  quando  há  indícios  mínimos  da
ocorrência de tais circunstâncias.
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VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados:

A C O R D A 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

José Rufino de Lima (fl. 126), contra decisão exarada pelo Juízo da 1ª Vara

da comarca de Conceição/PB (fls. 113/119), que o pronunciou como incurso

no art. 121, § 2º, II e IV, do CP, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal

do Júri Popular.

Em suas razões (fls. 129/141), o recorrente alega que praticou o

crime  sob  o  pálio  da  legítima  defesa.  Subsidiariamente,  pugna  pelo

acolhimento  da  referida  descriminante  em  sua  modalidade  putativa,

desclassificando  a  conduta  para  homicídio  culposo  ou  a  exclusão  das

qualificadoras acolhidas na pronúncia (motivo fútil e utilização de recurso que

dificultou a defesa da vítima) em razão da inexistência de provas nos autos.

 Contra-arrazoando  (fls.  144/151),  o  Ministério  Público

manifesta-se  pelo  não  provimento  do  recurso,  mantendo-se  a  decisão  de

pronúncia em todos os seus termos.

Em juízo de retratação, o MM. Juiz de Direito manteve a decisão

recorrida (fl.152).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça, Maria Lurdélia

Diniz  de  Albuquerque  Melo,  emitiu Parecer (fls.  157/164),  opinando  pelo

desprovimento do recurso.

Desembargador João Benedito da Silva
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É o relatório. 

VOTO

Depreende-se  dos  autos  que  o  representante  do  Ministério

Público, em exercício no  Juízo da 1ª Vara da comarca de Conceição/PB,

ofereceu denúncia em face de José Rufino de Lima, pela prática, em tese, do

crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal.

Narra a exordial que, no dia 07 de março de 2014, o denunciado

estava em um bar, quando a vítima chegou. Em seguida, o acusado foi até a

residência dele, retornando ao estabelecimento, trazendo consigo uma arma de

fogo, com a qual, de maneira covarde, efetuou disparos contra a vítima, que

veio a óbito. Após os fatos, o acusado evadiu-se do local.

O Ministério Público, em sede de alegações finais (fls. 95/101),

requereu que fosse procedida a emendatio libelli, com fulcro no art. 383, CPP, e

pugnou pela pronúncia do acusado em razão da prática do delito disposto no

art. 121, §2º, II e IV do Código Penal. 

Processado, regularmente, o feito, o Juízo primevo,  acolhendo a

emendatio libelli, pronunciou o acusado nas sanções penais do art. 121 § 2º, II

e IV, do Código Penal, submetendo-o à sessão de julgamento pelo Sinédrio

Popular (fls. 113/119).

Como  dito,  irresignado,  o  réu  recorreu  da  referida  decisão,

alegando  que  praticou  o  crime  sob  o  pálio  da  legítima  defesa.

Subsidiariamente, pugnou pelo acolhimento da referida descriminante em sua

modalidade putativa, desclassificando a conduta para homicídio culposo ou a

exclusão das qualificadoras acolhidas na pronúncia (motivo fútil e utilização de

recurso que dificultou a defesa da vítima) em razão da inexistência de provas

nos autos.

Desembargador João Benedito da Silva
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Pois bem. É cediço que, na decisão de pronúncia, o magistrado

exerce mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente para sua

procedência que esteja provada a materialidade delitiva e presentes indícios

suficientes acerca da autoria da infração penal.

Daí  porque,  a  teor  do  que  dispõe  o  artigo  413  do  CPP,  com

redação determinada pela Lei nº. 11.689/2008, deverá o juiz, verificada a prova

da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria do

crime, diante das provas até então constantes dos autos, pronunciar o acusado

e submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular, ali se decidindo

acerca do que assentado na pronúncia.

No presente caso, vê-se efetivamente provada a materialidade do

delito  imputado  ao  recorrente  através  do  laudo  de  exame  cadavérico  (fls.

14/16).

 Os indícios suficientes acerca da autoria do crime de homicídio

qualificado  restaram  comprovados  diante  da  análise  dos  depoimentos

constantes dos autos. Vejamos:

O acusado confessou, na fase inquisitiva, ter ceifado a vida da

vítima, alegando, contudo, que agiu sob o pálio da legítima defesa. Segundo o

recorrente, o ofendido deu-lhe uma cotovelada e puxou a faca peixeira e, para

se defender,  o  réu sacou o revólver,  tendo efetuado três disparos contra a

vítima e, em seguida, evadiu-se do local. Vejamos excerto do seu depoimento:

“Que  há  mais  ou  menos  quatro  meses,  o
interrogado teve o filho assassinado pelo primo de
José Delfino de Lima, ora vítima; Que esse primo
é  conhecido  em  Santana  de  Mangueira  como
LÉO  –  Leonardo  Gomes  de  Lima;  Que  não
bastasse ter perdido o filho, o interrogado também
passou  a  ser  seguido,  agora  por  José  Delfino

Desembargador João Benedito da Silva
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(vítima),  o  qual  todas  às  vezes  em  que  o
interrogado saía de casa, percebia que a vítima o
acompanhava, seguindo seus passos; Que certa
vez, a vítima chegou a ir até a casa de um vizinho
do interrogado, onde permaneceu várias horas, e
sempre  olhando  em  direção  à  casa  do
interrogado; Que chegou a relatar esses fatos à
Polícia  Militar,  mais  especificamente  aos  PMs
Alexsandro  e  Júnior  (de  João  Inácio),  mas  não
sabe se foi tomada alguma providência; Que na
realidade estava muito assustado e sabia que a
vítima tinha intenção de lhe fazer alguma coisa,
por  isso,  no  dia  fatídico,  o  interrogado
encontrava-se no barraco de Jailson (Bar do
Sombra),  quando  chegou  a  vítima,  a  qual
começou  a  lhe  encarar;  Que  então  foi  para
casa pegar um revólver, e quando voltou, foi
surpreendido  com  a  aproximação  da  vítima,
que lhe deu uma cotovelada e puxou uma faca
peixeira, e nesse momento sacou seu revólver
disparou três vezes contra a vítima, e evadiu-
se  do  local; Que  nega  que  tenha  cometido  o
homicídio em retaliação à morte de seu filho, no
final  do  ano  passado  […].  (Declarações  do
acusado, em inquérito, fl. 10).

Em  juízo  (mídia  audiovisual,  fl.  -  77),  o  acusado  ratificou  as

declarações prestadas na esfera policial. Alegou ter agido em legítima defesa,

efetuando três tiros contra a vítima, porque esta tinha uma faca peixeira e lhe

encarava. Aduziu, também, que o ofendido, no passado, já teria o ameaçado e

comunicou, por telefone, à delegacia e o agente nada verificou.

A versão da ocorrência de legítima defesa, quer real quer putativa,

no entanto, não ressai induvidosa e clara pelas provas acostadas aos autos.

Extrai-se dos depoimentos das testemunhas de acusação  que o

recorrente  efetuou  disparos  contra  a  vítima,  sem  que  houvesse  qualquer

discussão  entre  eles  nem  que  o  ofendido  estivesse  com  arma  ou  faca,

ameaçando-o.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ao depor em juízo  (mídia audiovisual – fl. 77), a testemunha de

acusação  Jailson  Inácio  Bento,  dono  do  quiosque  onde  ocorreu  o  crime,

informou  que  acusado  e  vítima  eram  intrigados,  pois  o  filho  daquele  foi

assassinado por um primo daquela. Relatou que, no dia dos fatos, a vítima não

bebeu  e  estava  de  pé  em conversa  com outras  pessoas,  enquanto  que  o

acusado já teria bebido quase um litro de montila.  Aduziu que apenas ouviu os

disparos  e,  em seguida,  tomou conhecimento  de  que teria  sido  o  acusado

quem matou a vítima.  Asseverou, ainda, que não viu e nem ouviu falar que a

vítima estivesse armada.

A  testemunha  Suênia  Nunes  Mangueira  informou  que  é

proprietária  de  uma  lanchonete  na  mesma  rua  do  bar  onde  ocorreu  o

assassinato. Asseverou, ainda, que não escutou qualquer discussão antes dos

disparos. Tomou conhecimento de que não existiria arma ou faca junto à vítima.

Disse que ficou sabendo por populares que “Dedé do Bolo” teria assassinado

“Dedé” (mídia audiovisual – fl. 77).

A tese da acusação mostra-se isolada nos autos, tendo em vista

que,  conforme  os  depoimentos  das  testemunhas  de  defesa,  não  restaram

demonstradas a existência de ameaças anteriores engendradas pela vítima em

desfavor do réu nem os motivos que levaram este a ceifar a vida do ofendido.

Diante da prova coligida aos presentes autos, há indícios de que o

acusado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima José Delfino de

Lima, causando-lhe a morte, e que esta não portava arma ou faca, visto que

não foi vista por alguma testemunha nem encontrada pelos policiais.. 

Outrossim, o Laudo de Exame Cadavérico (fls. 14/16), apontou

que a vítima foi alvejada com três tiros, sendo um na face lateral direita do

pescoço, um em região zigomática direita e um em região occipital direita,  o

que não demonstra, pelo menos de plano, que utilizou os meios necessários e

proporcionais para cessar o alegado ataque por parte do ofendido.

Desembargador João Benedito da Silva
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Sublinha-se que a absolvição sumária,  pelo reconhecimento da

descriminante da legítima defesa, reclama prova contundente, coesa, clara e

indene de qualquer dúvida, o que não se verifica na hipótese em julgamento,

pois  o  recorrente  não  logrou  comprovar,  inequivocamente,  os  requisitos

necessários para a caracterização da excludente de ilicitude. 

Aliás,  é  entendimento  uníssono  da  doutrina  e  dos  Tribunais

Pátrios que na fase da pronúncia deverá sempre prevalecer o princípio do  in

dubio  pro  societate, ou  seja,  havendo  prova  da  materialidade  e  indícios

suficientes  de  autoria,  deve  ser  o  denunciado  pronunciado  e  submetido  a

julgamento  pelo  Tribunal  Popular  do  Júri,  órgão  constitucionalmente

competente para exame da questão, eis que as possíveis dúvidas porventura

existentes favorecem a sociedade, nesta fase de admissibilidade da acusação.

A propósito:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO E HOMICÍDIO QUALIFICADO
(ART.  121,  §  2º,  INCISOS  II  E  IV,  DO  CÓDIGO
PENAL).  SENTENÇA  DE  PRONÚNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  PRETENDIDA  ABSOLVIÇÃO.
LEGÍTIMA DEFESA NÃO  EVIDENCIADA ESTREME
DE DÚVIDA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO
PRO SOCIETATE. DECISUM MANTIDO PARA QUE O
ACUSADO  SEJA  SUBMETIDO  AO  TRIBUNAL  DO
JÚRI  POPULAR.  PRETENSÃO  DE  DECOTE  DAS
CIRCUNSTÂNCIAS  QUALIFICADORAS.
INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. -
Na  fase  de  pronúncia,  mero  juízo  de
admissibilidade da acusação,  só  se  reconhece a
excludente de ilicitude - legítima defesa - se restar
provada  estreme  de  dúvidas,  do  contrário,
havendo  prova  da  materialidade  e  indícios
suficientes  da  autoria,  pronuncia-se  o  réu,
submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri,
em atenção ao princípio "in dubio pro societate",
mantendo-se a decisão de pronúncia. - É defeso ao
Tribunal,  em  sede  recursal,  discutir  e  decidir  a
presença  de  circunstâncias  qualificadoras
apontadas na denúncia e mantidas na pronúncia,

Desembargador João Benedito da Silva
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salvo  quando  manifestamente  improcedentes  e
descabidas. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00021699520158150371,  Câmara  Especializada
Criminal, Relator DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA
RAMOS , j. em 04-04-2017). Grifo nosso.

Portanto, há indícios nos autos de que o réu não tenha agido nos

estritos limites legais da legítima defesa, o que impede a absolvição sumária do

réu nos termos do art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, devendo

ela  ser  submetida  ao  Conselho  de  Sentença  que  decidirá  sobre  a  sua

ocorrência ou não.

Verifica-se,  ainda,  que  a  Defesa  pugna  pela  exclusão  das

qualificadoras acolhidas na pronúncia (motivo fútil e utilização de recurso que

dificultou a defesa da vítima) para desclassificação do crime para homicídio

simples. Entretanto, mais uma vez, razão não lhe assiste.

Não se permite decotar qualificadoras na fase da pronúncia, salvo

quando manifestamente improcedentes. Na eventualidade de existir qualquer

incerteza a respeito, por menor que seja a palavra final é do Tribunal do Júri,

juízo natural dos ilícitos de homicídio, consumados ou tentados

 É  firme  o  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  no

sentido de que as qualificadoras só podem ser afastadas da pronúncia quando

forem manifestamente  infundadas, o que não ocorre no presente caso. 

In casu, há indícios de incidência das qualificadoras de motivo fútil

e   de  recurso  que  dificultou  a  defesa  da  vítima,  incumbindo,  portanto,  ao

Conselho de Sentença valorá-la, deliberando mais a fundo se houve ou não

sua  presença  no  crime  em  análise,  sendo  impossível,  seu  decote  neste

momento. 

Forte em tais razões, nego provimento ao recurso, mantendo a

Desembargador João Benedito da Silva
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pronúncia vergastada por todos os seus fundamentos.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da Silva, relator,

Luiz Sílvio Ramalho Júnior (com jurisdição limitada), revisor, e Carlos Martins

Beltrão Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco Sarmento

Vieira, Promotor de Justiça convocado.

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, 22 de agosto de 2017.

             Des. João Benedito da Silva
        RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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