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RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.  SUPOSTA
PRÁTICA  DE  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. SUBMISSÃO DO RÉU AO CRIVO
DO  JÚRI  POPULAR.  IRRESIGNAÇÃO.
PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA PRONÚNCIA
POR EXCESSO DE LINGUAGEM. OCORRÊNCIA.
NÃO OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PREVISTOS
NO  ART.  413,  §  1º,  DO  CPP.  FUNDAMENTOS
IMPRÓPRIOS.  DECISÃO  QUE  AFASTA A TESE
DEFENSIVA  DE  LEGÍTIMA  DEFESA  POR
AUSÊNCIA DE PROVA. NÍTIDO ACOLHIMENTO
DAS  ALEGAÇÕES  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.
IMERSÃO  NO  MÉRITO  DA CAUSA.  INVASÃO
NA  COMPETÊNCIA  DO  JÚRI.  PROIBIÇÃO.
PRECEDENTES  DO  STJ.  NULIDADE  DA
DECISÃO PARA QUE OUTRA SEJA PROLATADA.
RECURSO PROVIDO.

-  Se  o  magistrado,  no  momento  da  pronúncia,
ultrapassa a análise de admissibilidade da denúncia,
ao afastar a tese de legítima defesa por ausência de
provas,  imiscuindo-se,  assim,  no exame de mérito,
cuja  competência  está  adstrita  aos  membros  do
Tribunal  do  Júri,  resta  patente  o  excesso  de
linguagem, impondo, portanto, a nulidade da decisão
para que outra seja prolatada nos limites previstos no
art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  recurso  em
sentido estrito, acima identificados,
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  dar  provimento  ao  recurso  para  anular  a
pronúncia, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Perante a Comarca de Umbuzeiro/PB,  Alex Correia  Nogueira,
qualificado na inicial, foi denunciado nas sanções do art. 121, § 2°, II e IV, do Código
Penal, em razão dos fatos assim narrados na exordial acusatória (fls. 2-4):

“Exsurge  das  investigações  policiais  que  embasam  a
presente peça vestibular, que o denunciado  Alex Correia
Nogueira, no dia 01 de dezembro de 2013, por volta das
20:30 horas, na Fazenda Prosperidade, Umbuzeiro – PB,
com animus necandi, sem nenhum motivo que justificasse
o ato e de modo que tornou impossível a defesa da vítima,
ceifou a vida de Wanderson Felipe da Silva, utilizando-se
de uma arma de fogo.

Emerge das peças informativas, que no dia e hora descritos
acima,  o  denunciado  encontrava-se  em  uma  festa  em
comemoração ao resultado de um “Bolão de Vaquejada”,
na Fazenda Prosperidade, Umbuzeiro – PB, de propriedade
do Sr. Thiago Pessoa Camelo, atual prefeito do município
de Umbuzeiro, momento em que começou uma discussão
entre o denunciado e a vítima.

Consta nos autos, que buscando evitar uma briga entre a
vítima  e  o  denunciado,  o  Sr.  Clayton  Antônio  Antunes
Santana interveio, acalmando-os.

Exsurge finalmente dos  autos,  que após nova discussão,
denunciado sacou uma arma de fogo e disparou contra a
cabeça da vítima, que faleceu no local do crime.”

Recebimento da denúncia no dia 14.7.2014 (fl. 70).

Citado  pessoalmente  (fls.  71-72),  o  acusado,  por  meio  de
Advogado constituído (fl.  77),  apresentou a sua resposta à acusação,  com o rol  de
testemunha, às fls. 73-76.

Na  audiência  de  instrução  e  julgamento,  realizada  de  forma
fracionada, foram inquiridos um declarante (fl. 125), nove testemunhas de acusação e uma
de defesa (fls. 126-127 e 136-142), tendo, ao final, sido interrogado o réu (fl. 143).
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Concluída  a  instrução  e  oferecidas  as  alegações  finais  pelo
Parquet (fls. 148-152) e pela Defesa (fls. 154-158), o MM. Juiz pronunciou o réu Alex
Correia  Nogueira nos  termos  dos  arts.  121,  §  2°,  II  e  IV,  do  CP,  submetendo-o a
julgamento perante o Tribunal de Júri da Comarca de Umbuzeiro/PB (fls. 159-160fv).

Inconformada, a i. Defesa interpôs recurso em sentido estrito (fl.
164), alegando, em suas razões (fls. 171-174fv - 189-195), preliminarmente, a nulidade
da decisão de pronúncia, por ter o magistrado adentrado no mérito da causa, emitindo
juízo de certeza, visto que os seus fundamentos usurparam a competência do Tribunal
do Júri, ao dizer que “não há nos autos elementos convincentes de que o réu agiu sob o
pálio da excludente legal”, bem como que “os indícios do caso em apreço levam a crer
na culpabilidade do acusado”, de modo que lançou contra o recorrente prévio juízo
condenatório apto a influenciar o Sinédrio Popular.

No mérito, roga pelo afastamento das qualificadoras impostas no
decisum,  por  não  encontrarem  nenhum  apoio  nos  autos,  requerendo,  ao  final,  a
desclassificação do homicídio qualificado para a modalidade simples, para que o réu
seja pronunciado apenas pelo caput do art. 121 do CP.

Contrarrazões ministeriais às fls. 181-188, propugnando pelo não
provimento do recurso, mantendo-se a decisão na íntegra.

Na fase do juízo de retratação, o MM. Juiz singular manteve os
termos da sentença de pronúncia (fl. 197).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, no Parecer de
fls. 206-210, opinou pelo desprovimento do recurso.

Conclusos os autos, pedi dia para julgamento.

É o relatório.

VOTO

1. Do juízo de admissibilidade recursal:

O recurso é tempestivo e adequado, eis que se trata de decisão de
pronúncia impugnada através do pertinente recurso em sentido estrito (CPP 581, IV),
cuja  interposição  se  deu  em 16.11.2015  (segunda-feira  -  fls.  164-165),  e  a  última
intimação daquela decisão, que foi a do recorrente, na mesma data (16.11.2015 - fl.
162fv),  preenchendo,  assim,  o  requisito  objetivo  do  prazo legal  de  5  (cinco)  dias.
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Ademais, não depende de preparo, por ser pública a presente ação penal, consoante
dispõe a Súmula n° 24 deste E. TJ/PB. Portanto, conheço do recurso.

2.  Preliminar –  Da nulidade  da  decisão  de  pronúncia  por
excesso de linguagem apto a influenciar o Sinédrio Popular:

A i. Defesa sustenta ser nula a pronúncia, em razão da existência
de excesso de linguagem, diante da interferência subjetiva no mérito processual, a qual
influenciará os jurados, pois afirma que o Juiz  se excedeu na prolação do juízo de
admissibilidade  da  acusação,  ao considerar,  explicitamente,  na  decisão,  o  acusado
como sendo o autor do delito e que não agiu sob a excludente de legítima defesa,
subtraindo do Júri Popular o julgamento do processo.

Razão assiste ao recorrente.

De início, cumpre registrar que “árdua é a tarefa do julgador ao
motivar a sentença de pronúncia, pois, se excede na fundamentação, pode influir no
convencimento dos jurados. Se, em contrapartida, às vezes primando por uma atuação
mais cautelosa, deixa de apontar na decisão o lastro probatório mínimo que ensejou
suas razões de convencimento, incide em nulidade,  não por excesso de linguagem,
como  ocorre  na  primeira  hipótese,  mas  por  ausência  de  motivação,  ante  a
inobservância do que preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal” (STJ - RHC
68.806/RJ - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - DJE 12/05/2017).

É  sabido  que  a  decisão  de  pronúncia  se  trata  de  mera
admissibilidade da acusação, não podendo o magistrado fazer qualquer digressão subjetiva
ou consideração adjetiva  que seja proveniente  de  conclusões  inoportunas,  bem como
proceder a um exame aprofundado na prova,  para concluir  de forma categórica se o
pronunciado  agiu  ou  não  de  maneira  livre,  acobertado  ou  não  por  alguma  causa
excludente de ilicitude, imbuído ou não de animus necandi, se houve ou não dolo eventual
etc., sob o ônus de usurpar a competência do Tribunal do Júri, que é de índole absoluta.

Esse é o motivo pelo qual o magistrado, no momento da decisão
de pronúncia,  deve se limitar tão somente ao apontamento acerca da existência da
materialidade  e  indícios  suficientes  da  autoria  ou  participação  delitivas,  conforme
prevê o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, in verbis:

CPP  -  “Art.  413.  O  juiz,  fundamentadamente,
pronunciará  o  acusado,  se  convencido  da
materialidade  do  fato  e  da  existência  de  indícios
suficientes de autoria ou de participação.
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§  1°  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.”

Assim,  se  tal  limitação  prevista  na  referida  dicção  legal  for
ultrapassada pelo Juiz de base, ou seja, havendo excesso na avaliação das provas e/ou
nos termos utilizados para concluir pela pronúncia do acusado, estar-se-ia invadindo a
competência do Tribunal do Júri, o que é passível de nulidade.

Acerca do tema, vejamos a lição de Guilherme de Souza Nucci
(in Código de Processo Penal Comentado. 12. ed., São Paulo: RT, 2013, pág. 918):

“Há dois particulares momentos, no procedimento do
júri,  em  que  o  uso  excessivo  da  linguagem  pode
prejudicar o processo: a) na decisão de pronúncia; b)
durante os debates em plenário. Quanto à pronúncia,
tratando-se de juízo de admissibilidade da acusação,
sem ingresso no mérito da causa,  há limitação para
expor  os  motivos  que  fundamentam  a  decisão.  O
magistrado deve abordar a materialidade e os indícios
suficientes  de  autoria,  bem  como  analisar  as  teses
levantadas  pelas  partes  nas  alegações  finais.  [...]  o
julgador deve manter a sua imparcialidade em todas as
manifestações,  sem  necessidade  de  se  deixar  levar
pela  emotividade  ou  pelos  argumentos  apaixonados
porventura  adotados  pelas  partes.  Se  a  pronúncia
macular-se  por  termos  impróprios,  gera  nulidade
relativa,  vale  dizer,  se  houver  provocação  da  parte
interessada,  deve-se anular  a peça,  determinando ao
juiz que profira outra, em termos sóbrios [...].”

Dentro  desse  contexto,  observo  que,  realmente,  ocorreu
excedimento na decisão de pronúncia quanto à conclusão do exame das provas pelo
Juiz singular, ao deduzir que não existem elementos probatórios, nos autos, de que o
recorrente agiu sob o pálio da legítima defesa e que, por isso, não tem como acolher a
tese defensiva, devendo ser atacadas as alegações finais do Ministério Público, porque
estão em harmonia com a instrução criminal.
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Nota-se,  data  venia,  que fora  emitido  juízo  de valor  sobre  as
provas dos autos e sua conclusão fez prevalecer a versão acusatória, em detrimento da
defensiva, quando, sim, deve ser resguardado ao Conselho de Sentença.

Vejamos,  então,  vários  trechos  e  até  parágrafos  inteiros  da
decisão de pronúncia que apontam o réu como autor do homicídio em tela, sem se
valer da excludente de ilicitude da legítima defesa (fl. 160):

“[...] Não há nos autos elementos convincentes de que
o réu agiu sob o pálio da excludente legal.

Com efeito, não há que se acolher a tese de absolvição
sumária suscitada nas alegações feitas pelo defensor do
acusado, pois a versão de que agiu em legítima defesa
não se coaduna com a prova apurada. Sendo assim, é
mister submeter o fato ao crivo do Júri Popular.

Não  vislumbro  possibilidade  de  acolher  a  tese  de
absolvição  sumária  por  não  encontrar  na  prova
carreada  a  inequívoca  comprovação  da  ação  em
legítima defesa [...].

Em  contrapartida,  os  argumentos  trazidos  nas
alegações  finais  do  ministério  público  devem  ser
acatadas,  à  medida  que  estão  em  harmonia  com  a
instrução criminal.

[...] Os indícios do caso em apreço levam a crer na
culpabilidade do acusado [...].”

Ao ler a decisão objurgada, a impressão que se tem é que estaria
o magistrado decidindo o mérito da causa, avaliando a prova como se a palavra final
do  caso  fosse  a  ele  reservada,  até  porque,  ainda  que  não  tenha  sido  de  forma
intencional, ficou claro que ele afastou a tese defensiva e concluiu pela não ocorrência
da excludente de legítima defesa, ante a ausência de prova inequívoca nesse sentido,
utilizando-se, pois, de termos concludentes, que não devem ser postos na pronúncia.

Eis  a  orientação  da  jurisprudência  pátria  quando  se  trata  de
excesso de linguagem na decisão de pronúncia:

“Em  observância  ao  entendimento  firmado  pelo
Supremo  Tribunal  Federal,  no  sentido  de  que,  em
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atenção  ao  art.  472  do  CPP  e  à  vedação  aos
pronunciamentos  ocultos,  nos  casos  de  reconhecido
excesso de linguagem, o simples desentranhamento e
envelopamento da peça que incorreu no vício não é
suficiente,  devendo  ser  declarada  a  nulidade  do
acórdão hostilizado,  para  que  outro  seja  prolatado.”
(STJ  -  HC  386.844/SP  -  Rel.  Desig.  Min.  Nefi
Cordeiro - DJE 25/05/2017)

“Configura excesso de linguagem a decisão do Tribunal
que imputa, de forma contundente e absoluta, a autoria
do  delito  ao  réu.  No  caso,  o  acórdão  extrapolou  na
motivação,  porquanto  emitiu  exagerado  e  profundo
juízo de valor sobre matéria de competência exclusiva
do  Tribunal  do  Júri,  sendo  atribuição  do  respectivo
Conselho de Sentença avaliar as provas produzidas nos
autos e proferir  o veredicto dotado de soberania,  não
podendo essa providência ser adiantada na decisão que
revisa a sentença de pronúncia, cujos termos devem ser
sóbrios  e  técnicos,  para  que  não  exerça  interferência
direta no livre convencimento dos juízes de fato.” (STJ -
HC 193.734/SP - Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze –
DJe 31/03/2016)

“Para que possa fundamentar a decisão de pronúncia é
crucial  ao  Juiz  Singular  a  análise  do  conjunto
probatório  a  fim  de  apontar  seu  convencimento  da
materialidade  do  fato  e  da  existência  de  indícios
suficientes  de  autoria  ou  de  participação,  sem  que
venha a incursionar na prova de forma a fazer juízo de
valor  a  respeito  da  versão  que  deve  prevalecer,  se
acusatória ou defensiva, posto dever ser resguardado
ao  Conselho  de  Sentença.”  (TJSC  -  AG  4009108-
49.2017.8.24.0000/50000 - Rel. Des. Jorge Henrique
Schaefer Martins - DJSC 31/07/2017 - Pág. 400)

“RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.
HOMICÍDIOS  QUALIFICADOS  TENTADOS.
SENTENÇA  DE  PRONÚNCIA.  NULIDADE.
EXCESSO DE LINGUAGEM. OCORRÊNCIA. 1. A
decisão  de  pronúncia,  por  sua  natureza  mesma,
encerra  mero  juízo  de  admissibilidade  da  denúncia,
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bastante  que  é  a  demonstração  da  materialidade  e
indícios  de  autoria  delitiva,  não  podendo  o  juiz
togado,  neste  momento  procedimental,  proceder  ao
exame  aprofundado  dos  elementos  de  convicção
carreados aos autos, sob pena de inaceitável invasão
de competência. 2. Constatado excedimento na forma
de exposição do raciocínio e da conclusão defluente
do  exame  das  provas  pelo  Juiz  Singular,  deve  ser
anulada a decisão de pronúncia,  para que outra seja
prolatada nos limites previstos no artigo 413, § 1º, do
Código  de  Processo  Penal.”  (TJMG  -  RSE
1.0567.14.002828-1/001  -  Rel.  Des.  Paulo  Calmon
Nogueira da Gama - DJEMG 07/07/2017)

Como é cediço, o cotejo dos termos da denúncia com o substrato
fático trazido pela prova e, via de consequência, a verificação definitiva da correção da
narrativa ali exposta, isto é, sua identidade com a verdade dos fatos é afeta aos jurados,
que não podem ser influenciados por uma conclusão anterior exarada pelo Juiz que, com
a respeitabilidade e isenção de que goza, transforma-se em “argumento de autoridade”.

Daí porque o juiz deve, na fase de admissibilidade da acusação,
dar  preferência  a  termos imparciais  e  inconclusivos  para fazer  referência aos fatos
(condutas) imputados ao denunciado.

Assim,  constatado algum excesso  de  linguagem em relação à
conclusão na avaliação das provas, deve ser declarada nula a decisão de pronúncia,
para que outra seja prolatada dentro dos limites previstos no art. 413, § 1º, do Código
de  Processo  Penal,  sendo  evidente  que,  acaso  haja  convencimento  quanto  à
materialidade dos fatos e a existência de indícios suficientes de autoria, poderá ser o
recorrente novamente pronunciado (art. 413, caput, do CPP).

De bom alvitre  dizer  que  a  presente  hipótese  não se  trata  de
proceder à rasura das expressões impróprias, visto que os fundamentos, como um todo,
da decisão de pronúncia é que se apresentam impróprios.

Por fim, vale salientar que a vedação às partes ao ato de fazer
referência à sentença de pronúncia durante os debates, prevista na redação art. 478, I,
do CPP (relativamente recente), não afasta, por si só, eventual declaração de nulidade
quando há excesso de linguagem na mencionada decisão, já que esta é entregue aos
jurados antes mesmo da instrução em plenário (art. 472, parágrafo único, do CPP),
sendo certo, também, que o art. 480, § 3º, do CPP permite aos juízes leigos o exame
dos autos logo depois do encerramento dos debates.
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Diante da nulidade da sentença de pronúncia para que outra seja
prolatada, resta prejudicada a análise das demais insurgências recursais, visto que as
supostas irregularidades de mérito apontadas poderão ser, novamente, objeto de outro
recurso em sentido estrito, em caso, claro, de levar à frente o inconformismo com a
nova decisão a ser proferida.

Ante  o  exposto,  em  desarmonia  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça,  dou provimento ao recurso defensivo para anular a decisão
de pronúncia de fls. 159-160fv, determinando que os autos sejam remetidos à Comarca
de origem, para que outra decisão seja proferida, dentro dos limites previstos no art.
413, § 1º, do Código de Processo penal, bem como para que a peça sentencial que ora
se anula seja desentranhada do feito, impedindo que os jurados a ela tenham acesso.

É o meu voto.

A cópia deste acórdão serve como ofício para as comunicações
judiciais que se fizerem necessárias.

Presidiu  ao  julgamento,  com voto,  o  Desembargador  Antônio
Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele também participando, além de
mim,  Relator,  o  Dr.  Marcos  William de Oliveira,  Juiz  de  Direito  convocado até  o
preenchimento  da  vaga  de  Desembargador.  Ausente,  justificadamente,  o
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Álvaro
Cristino Pinto Gadelha Campos, 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 24
(vinte e quatro) dias do mês de agosto do ano de 2017.

João Pessoa, 25 de agosto de 2017.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                          -Relator-                          -Relator-
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