
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

A C Ó R D Ã O

RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000724-20.2017.815.0000
ORIGEM: 1ª Vara da Comarca de Sousa/PB – Tribunal do Júri
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
RECORRENTE: Francisco Cícero de Souza, conhecido por “Neném”
ADVOGADO: Bel. João Hélio Lopes da Silva (OAB/PB 8.732)
RECORRIDO: Ministério Público

RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO.
SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PRONÚNCIA.  PEDIDO  DE  DESCLASSIFICAÇÃO
PARA  LESÃO  CORPORAL  LEVE.  INDÍCIOS
SUFICIENTES  DE  AUTORIA.  FASE  DE  MERO
JUÍZO  DE  ADMISSIBILIDADE.  APLICAÇÃO  DO
PRINCÍPIO  IN  DUBIO  PRO  SOCIETATE.  PLEITO
ALTERNATIVO  PARA  EXCLUSÃO  DAS
QUALIFICADORAS.  DECOTE  INVIÁVEL.
QUALIFICADORAS  POSTAS  NA  DENÚNCIA  E
MANTIDAS  NA  PRONÚNCIA.  ANÁLISE  DE
COMPETÊNCIA DO JÚRI. PRECEDENTES DO STJ.
PRONÚNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

1.  Para  a  sentença  de  pronúncia  do  acusado,  basta,
apenas,  a  prova  da  materialidade  do  fato  e  indícios
suficientes de sua autoria, a fim de que seja submetido a
julgamento pelo Sinédrio Popular.

2.  A desclassificação  de  um  delito  para  outro,  com
mudança de juízo e  confirmação de autoria do delito,
conduz  ao  mérito  da  causa  e,  na  pronúncia,  não  há
julgamento de mérito.

3.  Não  se  pode  afastar  as  qualificadoras  do  crime  de
homicídio,  visto  revolver  profundo  exame  das  provas
para  questionar  a  incidência  delas  na  capitulação
punitiva, o que demandaria a imersão no juízo de valor
do Tribunal ad quem, o que não é permitido, para não
afrontar a competência, para tanto, do Júri Popular, ante o
princípio do juiz natural. Além disso, se a qualificadora
foi imputada na denúncia e mantida na pronúncia, como
ocorreu no caso, não se permite sua exclusão, em sede de
recurso em sentido estrito, pelo órgão ad quem.
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4. “Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção
hermenêutica do juiz,  de  modo que o julgador somente
pode  retirar  da  pronúncia  a  qualificadora  que,
objetivamente,  inexista,  mas  não a  que,  subjetivamente,
julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair
da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância
que, numa análise objetiva, mostra-se procedente, como no
caso”. Precedentes do E. STJ (REsp 1.430.435/RS).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido
estrito, acima identificados:

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, em  negar provimento ao recurso, nos termos do
voto do Relator.

RELATÓRIO

Perante  a 1ª  Vara  da  Comarca  de  Sousa/PB  –  Tribunal  do  Júri,
Francisco Cícero de Souza, vulgo “Neném”, foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes
do art. 121, § 2°, II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal, do art. 14 da Lei n° 10.826/03 e do
art. 19 da LCP, em razão dos fatos assim narrados na exordial acusatória (fls. 2-3).

“Consta dos autos do Inquérito Policial em anexo, que no dia
12 de fevereiro de 2009, por volta das 09h30min, o acusado
foi até a residência da vítima (leia-se: Celestino Mendes de
Sá)  e  desferiu  um disparo  de  arma  de  fogo  calibre  32  na
mesma, tentando ceifar sua vida.

Infere-se dos autos, que não houve discussão e a vítima foi
surpreendida  em  frente  à  sua  residência,  sem  chances  de
defesa, nesse momento a testemunha JOSÉ ALVES DE SÁ,
interferiu  para  que  não  fossem  disparados  mais  tiros,  o
acusado  então  fugiu  para  a  zona  rural,  momento  em  que
passava  pelo  local  do  crime  um  policial,  que  ao  fazer
diligências conseguiu prendê-lo em flagrante delito, portando
ainda a arma do crime além de uma faca peixeira. A vítima
foi socorrida para o Hospital Regional de Sousa onde passou
por cirurgia e perdeu um rim.

Apurou-se através das testemunhas JOSÉ ERÔNCIO ALVES e
JOSÉ ALVES DE SÁ, que o motivo alegado pelo acusado seria
um sonho que o mesmo teve em que a vítima atentava contra
sua vida, pois não havia sinais de inimizade entre ambos.
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Materialidade  resta  comprovada;  autoria  extreme  de
quaisquer  dúvidas  ante  o  contexto  fático  produzido,
especialmente as testemunhas e pela confissão do indiciado.”

Recebimento da denúncia no dia 1°.6.2009 (fl. 2).

Embora frustrada a citação pessoal (fl. 39fv), o réu apresentou, por
meio de Advogado constituído, resposta à acusação com o rol de testemunhas (fl. 40),
sendo, posteriormente, citado por ter comparecido à audiência de instrução (fl. 58).

Na instrução criminal, foram inquiridas, no dia 6.4.2010 (fls. 53-
58), 2 (duas) testemunhas de acusação e 2 (duas) de defesa, sendo as demais arroladas
dispensadas por ambas as partes.

Juntada do Laudo Pericial de Exame Complementar de Sanidade
Física às fls. 106-107.

No dia 4.3.2015 (fls. 122-123), procedeu-se ao interrogatório do réu.

Concluída a instrução, foram apresentadas as alegações finais pelo
Parquet (fls. 124-129) e pela Defesa (fls. 132-137).

Pedido ministerial para ser instaurado incidente de insanidade mental
no réu (fls. 139-140), o qual fora deferido à fl. 141, conquanto não fora realizado porque
ele não foi encontrado nem o seu advogado declinou de seu novo endereço, quando foi
deferido, após se acostar ao parecer do MP (fl. 143), o seu arquivamento (fl. 144).

Após o oferecimento de novas alegações finais  pelo  Parquet (fls.
146-150) e pela Defesa (fls. 153-155), o MM. Juiz declarou extinta a punibilidade do réu
Francisco Cícero de Souza, vulgo “Neném”, em relação à infração do art. 19 da Lei de
Contravenções Penais, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
pronunciando-o, no entanto, como incurso nos crimes do art. 121, § 2°, II e IV, c/c o art.
14,  II,  do  CP e  do  art.  14  da  Lei  n°  10.826/2003,  submetendo-o  a  julgamento  pelo
Tribunal do Júri da Comarca de Sousa/PB (fls. 156-161fv).

Inconformada, a i.  Defesa interpôs recurso em sentido estrito (fl.
165), aduzindo, em suas razões (fls. 170-175), que o delito de tentativa de homicídio
imputado ao recorrente deve ser desclassificado para o crime de lesão corporal leve, já
que o réu não agiu com animus necandi, pois não teve a intenção de matar a vítima. De
forma alternativa, requer o decote das qualificadoras postas na decisão de pronúncia.

Contrarrazões  do  Parquet às  fls.  176-178, pugnando  pelo
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desprovimento do recurso, para que seja mantida, in totum, a decisão de pronúncia.

Na fase do juízo de retratação, o MM. Juiz a quo manteve os termos
da sentença de pronúncia (fl. 179).

Instada  a  se  manifestar,  a  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer,
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 184-189).

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 sentença de
pronúncia impugnada através do pertinente recurso em sentido estrito (CPP 581, IV),
cuja interposição se deu em 21.2.2017 (terça-feira - fl. 165), e a última intimação daquela
decisão foi  a  do acusado,  em data posterior,  no dia  28.3.2017 (terça-feira -  fl.  168),
estando, assim, dentro do prazo legal. Portanto, conheço do recurso.

2. Do mérito recursal:

Conforme  relatado,  a  i.  Defesa  insurge-se  contra  a  decisão  que
pronunciou o recorrente, sob o pretexto de que não houve animus necandi, pois sustenta
que ele não teve a intenção de matar a vítima, requerendo, assim, a desclassificação do
crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal leve. Subsidiariamente, roga
pela exclusão das qualificadoras postas na decisão de pronúncia.

Sem êxito a pretensão recursal.

2.1. Do pedido para desclassificação do crime de tentativa de
homicídio para o de lesão corporal leve:

A priori, vale destacar, a teor do art. 413 do Código de Processo
Penal, que bastam, para a pronúncia, a mera indicação da prova da materialidade do fato
e  dos  indícios  de  autoria  do  delito,  não  devendo,  por  conseguinte,  o  magistrado  se
aprofundar no cotejo probatório, no intuito de não adentrar, decisivamente, no mérito da
causa, evitando-se, assim, a atecnia de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Eis a dicção do referido dispositivo processual penal:
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“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.” (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008).

Por razões tais,  na fase da pronúncia,  cabe ao Juiz de Direito, tão
somente,  a  verificação da  existência  do  crime e  a  comprovação da  plausibilidade  da
imputação da autoria ao imputado, mediante suficiência de provas carreadas aos autos, a
fim de que possa pronunciá-lo, transferindo ao Júri Popular a competência para analisar
os pormenores da questão, consoante disposto no art. 5°, XXXVIII, da Carta Magna.

Quanto à materialidade delitiva, esta se encontra, satisfatoriamente,
comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 5-12), do Laudo de Constatação
de  Lesão  Corporal  ou  Ofensa  Física  (fl.  14),  do  Laudo  de  Constatação  de  Tiro  e
Eficiência de Disparos em Arma de Fogo (fls. 34-36), do Laudo de Ofensa Física (fls. 66-
74) e do Laudo de Exame Complementar  de Sanidade Física (fls. 106-107), bem como
pelos depoimentos de testemunhas e interrogatório do recorrente.

No  tocante  à  autoria,  existem,  nos  autos,  fortes  indícios  de  o
recorrente ter sido o autor do crime de tentativa de homicídio qualificado em referência,
notadamente, pela sua própria confissão colhida na Delegacia (fl.  8), bem como pelas
declarações da vítima na Polícia (fl. 17) e em Juízo (fl. 55), além dos depoimentos das
testemunhas (fls. 5-7, 53-54 e 56-57).

Na esfera policial,  o pronunciado assumiu que efetuou o suposto
disparo de arma de fogo em direção da vítima (fl. 8), conquanto afirmou, na Justiça (fl.
122),  “que  não se  recorda  dos  fatos  denunciados;  que  tem problemas  de  saúde  que
afetam a sua visão e provoca tonturas”, e que “embora não se recorde ouviu falar pela
própria família que ele teria disparado em Celestino com um revólver calibre 32”. Eis
suas palavras prestadas perante a autoridade policial (fl. 8):

“QUE, realmente são verdadeiras as imputações que lhe
são feitas, pois realmente por volta das 10:00 horas de
hoje, efetuou 01 (um) disparo de arma de fogo contra seu
vizinho e vítima CELESTINO MENDES DE SÁ, o qual
reside em frente a casa do autuado; QUE, no início da
manhã  de  hoje,  foi  procurado  por  duas  pessoas
desconhecidas, as quais informaram que o CELESTINO
MENDES  tinha  contratado  pessoas  para  lhe  matarem;
QUE, por volta das 09:00 horas de hoje, foi a casa da
vítima CELESTINO MENDES saber quais motivos ele
tinha para mandar matar o autuado, momento em que foi
apenas conversar e o CELESTINO veio com ignorância e

RESE n° 0000724-20.2017.815.0000                                                                           Des. CMBF – Relator                       5



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

bastante  nervoso,  chegando  a  empurrar  o  autuado  por
várias vezes; QUE, com medo de ser agredido, correu até
sua casa  e  pegou um revólver,  voltando em seguida  e
efetuou um disparo de arma de fogo, apenas para assustá-
lo, pois tinha outros cartuchos na arma e não efetuou mais
disparos, apenas fez 01 (um), como disse, para assustá-lo,
pois ele tinha mandado lhe matar; QUE, não viu se o tiro
tinha atingido o CELESTINO, pois ao efetuar 01 (um)
disparo,  ficou nervoso e  correu em seguida,  levando o
revólver e uma faca peixeira; QUE, minutos depois foi
encontrado,  abordado  e  preso  no  sítio  Arupemba,
município de São José da Lagoa Tapada/PB [...].”

Como  visto  acima,  o  acusado,  na  Justiça  (fl.  122),  mudou  sua
versão prestada na Delegacia, pois alegou que sofre de problemas de saúde, os quais lhe
provocam tonturas, e que, embora não se recorde do fato, ouviu da própria família que
foi ele quem efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima.

Já com relação a arma de fogo utilizada no evento, tal objeto foi
apreendido pelo  Policial  Militar  Deusimar de  Sousa  Lira  em poder do  pronunciado,
durante as diligências que desencadearam a prisão em flagrante delito.

A vítima,  ouvida  na  delegacia  (fl.  17),  contou  com  riqueza  de
detalhes toda a trama delitiva e apontou para o pronunciado como a pessoa que lhe
efetuou um disparo de arma de fogo, o que foi confirmado na esfera judicial, mediante
os seguintes termos (fl. 55):

“que  o  declarante  estava  em  seu  estabelecimento
comercial por volta das dez horas, sentado na cadeira de
balanço  quando  o  acusado  chegou  e  pediu  uma  coca
cola,  antes  que  o  declarante  levantasse  sacou  de  sua
arma  e  disse:  "vou  lhe  matar  agora"  e  efetuou  um
disparo que  atingiu  o declarante  no abdome;  graças  a
interferência  de  José  Alves  de Sá que estava próximo
levantou e bateu com a mão na arma e o acusado saiu
correndo  e  foi  preso  por  uni  policial  que  passava  e
realizou a diligência e prendeu o acusado e tomou sua
arma, um revolver 32; que o declarante foi removido a
esta cidade e foi submetido a uma cirurgia e resultou na
extração de um rim; que nunca teve qualquer desavença
com  o  acusado  não  encontrando  até  o  momento
justificativa para aquele ato; que dias depois o acusado
contou uma história que tinha sonhado; que o irmão do
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declarante que mora vizinho testemunhou que o acusado
chegou numa bicicleta estacionou na calçada e colocou
os  documentos  no  guidão e  quando  realizou o  ato  se
evadiu naquela bicicleta.”

Em  corroboração  com  as  declarações  da  vítima,  vejamos  as
palavras da testemunha presencial José Alves de Sá prestadas em Juízo (fl. 54):

“que naquele  dia  por  volta  das  10:00 horas  estava no
estabelecimento comercial da vítima transacionando um
raidinho de pilha com a vítima, quando entrou o acusado
e  pediu  uma  coca  cola,  porém  antes  que  a  vítima
levantasse ele já empunhou um revólver e desferiu um
tiro, em seguida apontou para o depoente e este desferiu
um tapa no peito do acusado e este saiu correndo; que o
acusado montou na bicicleta e se evadiu do local; que
entende  que  caso  não  tivesse  agido  daquela  forma  o
acusado tinha prosseguido seu intento para tirar a vida
da vítima inclusive do depoente; que não se recorda de
uma outra palavra do réu senão pedindo o refrigerante;
que não sabe porque o acusado agiu daquela forma; que
muitas  vezes  o  acusado  chegava  na  casa  da  vítima
sentava no banco e ficava conversando; que a vítima foi
socorrida e na cirurgia perdeu um rim; que o acusado
tem um comportamento estranho pois é sempre calado,
que a vítima tem bom comportamento […]; que nunca
ouviu falar que o acusado vive em tratamento de saúde;
que  até  a  presente  data  não  tomou conhecimento  que
levou o acusado a agir daquela forma.”

Agora, eis o depoimento prestado, em Juízo (fl. 53), pelo Policial
Militar Deusimar de Sousa Lira, que efetuou a prisão em flagrante do acusado:

“que estava de serviço na cidade de Santa Cruz porém
tinha ido resolver um problema que havia nos correios da
cidade de São José, foi informado do fato e conseguiu
capturar o réu no sítio o mesmo estava com a arma, um
32 utilizado no delito; que se inteirou do fato tendo sido
informado que o acusado atirou na vítima e a mesma foi
cirurgiada;  que  tem  conhecimento  que  a  vítima
sobreviveu mas não sabe se perdeu algum órgão; que não
conhecia o acusado e nem a vítima.”

RESE n° 0000724-20.2017.815.0000                                                                           Des. CMBF – Relator                       7



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Percebe-se, então, a existência de teses antagônicas sobre o mesmo
fato, em que há indícios sobre a autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado,
e, havendo dúvida, esta deve ser levada e dirimida pelo Tribunal de Júri.

Pelo que se vê,  não há como acolher a tese defensiva, fulcrada na
desclassificação para o delito de lesão corporal leve, haja vista que tais alegações, ante
as provas colhidas neste momento, não resultam estreme de dúvidas, para que, assim,
seja reconhecida nesta fase processual, de modo que o presente caso, à primeira vista,
deve ser averiguado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sousa/PB.

Ora,  no  momento  da  pronúncia,  segundo  a  doutrina  e
jurisprudência,  para  que seja proferida  uma decisão absolutória ou desclassificatória,
necessário que as provas arrebanhadas nos autos sejam claras, plenas e límpidas, com o
que a pronúncia se torna uma injustiça para o réu.

Ademais, durante o cotejo probatório, vindo a ocorrer dúvida, esta
pesa em favor da sociedade (in dubio pro societate), ou seja, as dúvidas quanto à certeza
do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido, no caso, há uma inversão da regra procedimental  in
dubio pro reo para  in dubio pro societate,  ou seja,  havendo dúvidas,  leva-se o réu a
julgamento pelo Júri Popular para dirimir a controvérsia, haja vista “(...)  que somente
diante de prova inequívoca é que deve o réu ser subtraído do seu juiz natural, que é o Júri
(RT 605/304), uma vez que é ele o Juízo constitucional dos processos por crimes contra a
vida, competindo-lhe reconhecer ou não a culpabilidade do acusado” (RT 522/361).

Isto porque a decisão de pronúncia é de mera admissibilidade do
Juízo, imperando o princípio do in dubio pro societate, ou seja, em caso de hesitação,
cabe ao Conselho de Sentença dirimi-la, por ser o Juiz natural da causa, ainda mais pelo
fato de a presente situação não se tratar de um decreto condenatório, que exige um juízo
de certeza, com a prova incontroversa da existência do crime, por isso que não vige o
princípio do in dubio pro reo na fase procedimental da pronúncia.

A propósito do tema, o Juiz de Direito Leopoldo Mameluque, do 1°
Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte/MG, expende magistério irrepreensível:

“Conforme  disciplina  o  art.  413  do  CPP,  caso  se
convença da materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz
deverá, de forma fundamentada, pronunciar o acusado.

Na  fundamentação  da  sentença,  o  juiz  limitar-se  à
indicação da  materialidade  do  fato  e  da  existência  de

RESE n° 0000724-20.2017.815.0000                                                                           Des. CMBF – Relator                       8



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

indícios  suficientes  de  autoria  ou  da  participação,
devendo  declarar  o  dispositivo  legal  em  que  julgar
incurso  o  acusado  e  especificar  as  circunstâncias
qualificadoras  e  as  causas  de  aumento  de  pena.”  (in,
Manual do novo júri. São Paulo: RT, 2008. p. 120-121).

A jurisprudência pátria diz:

“Na fase da pronúncia não cabe ao magistrado fazer uma
análise aprofundada dos fatos, sob pena de vir a interferir
no julgamento a ser realizado pelo júri, prevalecendo a
pronúncia  se  presentes  a  materialidade  e  indícios  de
autoria.”  (TJMS -  RSE 2012.002646-5/0000-00  -  Rel.
Des. João Carlos Brandes Garcia - DJe 08/03/2012)

Neste sentido, já decidiu esta Câmara Criminal:

“RECURSO  CRIMINAL  EM  SENTIDO  ESTRITO.
Homicídio  na  modalidade  tentada.  Impronúncia.
Impossibilidade.  Prova  da  materialidade  do  fato  e
indícios suficientes de autoria. Desclassificação do delito
para  lesão  corporal.  Inviabilidade.  Eventual  dúvida
quanto à intenção do agente a ser dirimida pelo Conselho
de  Sentença.  Nesta  fase,  in  dubio  pro  societate.
Submetimento  do  acusado ao tribunal  do júri  popular.
Decisum mantido. Desprovimento  do  recurso.  Nos
termos  do  art.  413  do  CPP,  entendendo  o  juiz  haver
indícios  suficientes  de  autoria  e  prova  da  existência
material  do  delito,  cabível  é  a  pronúncia  da  acusada,
submetendo-a ao julgamento pelo tribunal do júri, juízo
natural  competente  constitucionalmente  para  julgar  os
crimes  dolosos  contra  a  vida.  Descabe  o  pedido  de
desclassificação do delito  de  homicídio na modalidade
tentada para lesão corporal, sem o crivo do tribunal do
júri,  uma  vez  não  apresentado  nos  autos,  prova  cabal
apta  a afastar  o  animus necandi.  Ressalte-se,  ademais,
que eventuais dúvidas porventura existentes nessa fase
processual  do  júri  (judicium  acusationis),  pendem
sempre em favor da sociedade, haja vista a prevalência
do  princípio  in  dubio  pro  societate.”  (TJPB  -  RESE
024.2010.001294-7/001  -  Rel.  Juiz  Conv.  Wolfram da
Cunha Ramos - DJPB 02/09/2013, pág. 14).
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Desta  forma,  não  havia  outro  caminho a  seguir  pelo  douto  Juiz
singular, senão o de pronunciar o acusado, nos termos em que o fez, até porque, analisar
a hipótese de haver, ou não, a desclassificação de um delito para outro, com a respectiva
mudança de Juízo, bem como a confirmação da autoria do delito, é adentrar no mérito e,
na pronúncia, não há julgamento de mérito.

Assim, a pronúncia cumpriu com os parâmetros técnicos, pois perfez,
sobremaneira, os pontos exigidos pelo art. 413 do CPP, sem excesso de linguagem e de
adjetivos,  ou  seja,  não  adentrou  no  cotejo  probatório  para  não  invadir  o  espaço  de
competência do Júri Popular, que é o juiz natural para apreciação e julgamento da causa.

2.2. Da pretensão pela exclusão das qualificadoras:

Subsidiariamente, a Defesa busca expurgar da capitulação punitiva
as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido,
por entender que não há provas, nos autos, sobre a incidência delas no fato.

Pretensão recursal impertinente.

No caso, não há como excluir as qualificadoras dos incisos II e IV
do § 2° do art. 121 do Código Penal, como pretendido pelo recorrente, visto revolver
aprofundado exame de provas para questionar sobre a incidência delas na capitulação
punitiva, o que demandaria a imersão no próprio juízo de valor do Tribunal ad quem, o
que não é permitido, para não afrontar a competência, para tanto, do Tribunal do Júri,
ante o princípio do juiz natural.

Somando-se a isso, não existe nos autos nada a demonstrar que as
referidas qualificadoras se apresentam manifestamente improcedentes e descabidas, sem
nenhum apoio na prova colhida, até porque o contexto desta reflete a suposta situação de
que a vítima estava no seu estabelecimento comercial e, quando atendeu ao pedido do
réu para que lhe entregasse uma coca cola, foi surpreendida com um disparo de arma de
fogo, o qual lhe ocasionou a perda de um rim.

O suposto motivo do crime se apresenta indefinível, mas se mostra
de conotação “fútil”, visto que, de um lado, há indícios de a conduta ter decorrido de um
sonho que o acusado teve, em que a vítima atentava contra sua vida; de outro, o réu disse
que foi procurado por duas pessoas desconhecidas, que lhe informaram que a vítima as
tinha contratado para lhe matar.

Percebe-se que a acusação e a defesa apresentam teses conflitantes
sobre a incidência das qualificadoras em questão, de modo que, havendo dúvidas, estas
devem ser solucionadas em plenário.
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Ademais,  não  há  como  este  Tribunal  de  Justiça  afastar  as
qualificadoras descritas na denúncia (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa
do ofendido - CP 121, § 2°, II e IV), visto que, como é cediço, se a qualificadora foi
imputada na denúncia e mantida na pronúncia, como ocorreu neste caso, não procede à
sua exclusão,  em sede de recurso em sentido estrito,  pelo órgão ad quem, conforme
pacificado pelo E. STJ, in litteris:

“Denúncia  –  Imputação  de  homicídio  qualificado  –
Determinação  mantida  na  pronúncia  –  Tribunal  a  quo
que,  em  sede  de  recurso  em  sentido  estrito,  exclui  a
qualificadora  –  Inadmissibilidade,  pois  tal  tema  é
reservado  ao  Tribunal  do  Júri.  [...]  Se  a  denúncia
imputou ao réu o crime de homicídio qualificado, tendo
a sentença de pronúncia mantido a determinação contida
na peça acusatória, é inadmissível que o Tribunal a quo,
sem  sede  de  recurso  em  sentido  estrito,  exclua  a
qualificadora, pois a apreciação de tal tema é reservado
ao Tribunal de Júri.” (STJ – RT 772/558)

“Se  a  denúncia  imputa  ao  réu  crime  de  homicídio
qualificado e, na sentença de pronúncia o Juiz monocrático
mantém a decisão contida na peça acusatória, não pode o
Tribuna  a  quo,  em sede  de  recurso  em sentido  estrito,
excluir  circunstância  qualificante,  pois,  segundo  a
jurisprudência  pretoriana,  o  tema deve ser  reservado ao
Tribunal do Júri, que é o Juiz natural competente para o
julgamento dos crimes dolosos contra a vida, ex vi do art.
5°, XXXVIII, da CF.” (STJ – RT 743/601)

“PROCESSUAL PENAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO.
QUALIFICADORAS.  EXCLUSÃO.  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  1  -
Sendo defeso ao Juiz, ao pronunciar o réu, adentrar no
campo  da  prova  do  fato  e  de  sua  autoria,  não  pode,
tampouco, o Tribunal a quo, em sede recursal, discutir e
decidir  a  presença  de  circunstâncias  qualificadoras
apontadas na denúncia e mantidas na pronúncia,  salvo
quando manifestamente improcedentes e descabidas. 2 -
Cabe  ao  Tribunal  do  Júri,  diante  dos  elementos
probatórios, julgar o réu culpado ou inocente e declarar a
incidência  ou  não  das  qualificadoras.  3  -  Recurso
conhecido e provido.” (STJ - RESP 214245/GO - Rel.
Min. Fernando Gonçalves - DJU 11/03/2002, pág. 0285)
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Além disso, como decidido pelo E. STJ (REsp 1.430.435/RS - Rel.
Min. Rogério Schietti Cruz - DJE 30/03/2015), “Não se pode afastar uma qualificadora por
mera opção hermenêutica do juiz, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia
a qualificadora  que,  objetivamente,  inexista,  mas não a que,  subjetivamente,  julgar  não
existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma
circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se procedente, como no caso.”

Ante  todo  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso.

É o meu voto.

A  cópia  deste  acórdão  serve  de  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
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