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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  0001224-
86.2017.815.0000 – 1ª  Vara da Comarca de Sousa

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
RECORRENTE : José Carlos de Lima Filho, vulgo “Dedé de Fatinha”
ADVOGADO : Claudio Roberto Lopes Diniz
RECORRIDA : A Justiça Pública
    

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO E HOMICÍDIO NA
MODALIDADE  TENTADA  DUPLAMENTE
QUALIFICADO. Art. 121, § 2°, II e IV e art. 121,
§  2°,  II  e  IV  c/c  art.  14,  II  do  Código  Penal.
Pretendida  absolvição  sumária.  Legítima  defesa
não  evidenciada  estreme  de  dúvida.  Indícios
suficientes de autoria e existência da materialidade
do crime. Questões a serem dirimidas à apreciação
do  Tribunal  do  Júri.  Exclusão  de  qualificadoras.
Impossibilidade. 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,
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em atenção ao princípio  “in dubio pro societate”,
mantendo-se a decisão de pronúncia.

-  Ponto  outro,  incabível  a  exclusão  das
qualificadoras  do  motivo  fútil  e  de  recurso  que
dificultou  ou  impossibilitou  a  defesa  da  vítima,
requerida  pelo  recorrente,  já  que  tais
circunstâncias  não  se  mostram  manifestamente
improcedentes,  e  cumpre  relegar  o  exame
aprofundado  dessas  majorantes  ao  Tribunal  do
Júri.

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados.

Acorda a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça,  por  unanimidade,  NEGAR  PROVIMENTO AO  RECURSO,  em
harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara da Comarca de Sousa, José Carlos
de Lima Filho, vulgo “Dedé de Fatinha”, foi denunciado como incurso nas
sanções dos arts. 121, § 2°, incisos II e IV e 121, § 2º, II e IV, c/c 14, II/
c/c 69 todos do CP, pelos seguintes fatos narrados na inicial acusatória:

“...Consta no incluso do Inquérito Policial que no dia 29
de  dezembro  de  2014,  por  volta  das  15h3Omin,  no
município  de  São  José  da  Lagoa  Tapada/PB,  o
denunciado José Carlos de Lima Filho, ceifou a vida de
Francisco Firmino dos Santos e atentou contra a vida
José Carlos Araújo, por motivo fútil, por motivo fútil e
por  meio  de  emboscada,  além  de  utilização  que
impossibilitou a defesa dos ofendidos. 
Extrai-se  dos  autos  que  no  dia,  data  e  local
previamente expostos o denunciado atentou contra a
vida das vítimas. A vítima não letal declara que houve
uma discussão entre ela e o acusado culminando na
quebra de um litro de cachaça pertencente ao acusado.
Sendo este o motivo fútil. 
Consta  nos  autos  que  o  acusado  se  evadiu  do  local
retornando  com  uma  roçadeira,  que  chamou  pelas
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vítimas  para  que  saíssem  do  local,  dessa  forma
emboscando as vítimas e impossibilitando a defesa das
mesmas. 
Extrai-se do inquérito que a vítima fatal saiu do local ao
encontro  do  acusado  que  disferiu  um  golpe  de
roçadeira levando a vítima ao óbito, segundo atestado
de óbito de fls.17. Em seguida o acusado disse: "agora
já  matei  um,  vou  matar  o  outro",  sendo  assim,  a
segunda vítima seguiu em direção a vítima e em meio
a luta corporal conseguiu desarmar o acusado. (...)”

Denúncia recebida no dia 13 de abril de 2015.

Ultimada  a  fase  do  judicium  acusationis,  o  acusado
José Carlos de Lima Filho, vulgo “Dedé de Fatinha” restou pronunciado às
nas iras do art. 121, § 2°, II e IV e art. 121, § 2°, II e IV c/c art. 14, II
do Código Penal.

Irresignado com o teor da decisão, a defesa, interpôs
recurso  em  sentido  estrito.  Em  suas  razões,  pugna  pela absolvição
sumária sob a tese de que o recorrente agiu sob o manto da legítima
defesa. Subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras dos crimes
a ele imputados.

Por outro lado, o representante do Parquet peleja pela
manutenção da decisão na completude de seus  termos.

Conservada a decisão em juízo de retratação.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do ilustre Procurador de Justiça, Francisco Sagres Macedo Vieira,
posicionou-se pelo desprovimento do recurso.

  
É o relatório.

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

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso.

Sustenta  o  recorrente,  por  intermédio  de  sua
sublevação,  a  análise  da  possibilidade  de  “absolvição  sumária” pela
legítima defesa aliada ao fato de que “apenas se defendeu das investidas
e  agressões  das  duas  vítimas”  e,  por  conta  disso,  agiu  “de  forma  a
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proteger a sua integridade física”.

Razão não lhe assiste.

Em que pese o argumento de que o acusado agiu em
legítima  defesa,  segundo  o  entendimento  doutrinário  e  jurisprudencial
assente, inclusive do nosso pretório excelso para que tal tese possa ser
acolhida nesta fase processual, a referida excludente de ilicitude deve ser
demonstrada de forma inquestionável,  clara, cristalina, de modo a não
ensejar nenhuma controvérsia. 

Importa  dizer  que  a  prova  coligida  retrate,  com
absoluta segurança, ter o agente se conduzido ao abrigo da excludente de
ilicitude. Se assim não for, ou seja, inocorrendo tal hipótese, e/ou, mesmo
diante de eventual dúvida, deve-se propender o princípio do in dubio pro
societate, com a submissão do incriminado ao julgamento popular. 

In casu, não houve a comprovação de plano de que o
recorrente agiu em legítima defesa, restando, decerto, questões que serão
melhor analisadas no Plenário do júri, vigendo, assim, o princípio do  in
dubio pro societate. Portanto,  agiu bem o douto Magistrado  primevo ao
pronunciar José Carlos de Lima Filho - ora recorrente.

Analisando o presente caderno processual não há como
acolher a versão do acusado, neste estágio processual, uma vez que, no
caso em testilha, a materialidade restou demonstrada, através dos Laudos
Tanatoscópico e de Ofensa Física.

Com relação  aos  indícios  de  autoria,  estes  restaram
evidenciados, conforme se observa no depoimento na esfera judicial da
vítima sobrevivente, José Carlos Araújo, e do interrogatório do recorrente,
que alegou legítima defesa, assim respectivamente, verbis: 

“Eu  fui  vítima,  a  gente  tava  bebendo  quando  ele
chegou, eu falei pra ele não brigar com meu cunhado e
ele  disse  que se  eu estivesse achando ruim brigava
comigo também, eu disse mas rapaz não é assim não
(...)  ai  ele  veio  pra  e  eu  dei  nele,  ele  se  agarrou
comigo (...)  se  soltou  e  foi  embora,  quando voltou,
voltou com uma foice na mão (...) a gente descuidou
ai ele derrubou meu cunhado, e ele disse matei um e
vou  matar  o  outro  agora  e  foi  pra  cima,  ai  sai  me
defendendo, defendendo, me agarrei  com ele, ele já
estava  sem força,  se  soltou  e  foi  embora  (...)" (fl.
107)
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"É verdade a acusação (...) eu comecei a brigar com
um lá,  e o outro viu  de lado e veio com um banco
bateu na minha perna, ai eu fiquei mancando e os dois
batendo em mim (...) tinha uma foice lá (...) quando
eu peguei o pau tinha uma foice na ponta, ai eu foi e
dei uma foiçada em um e outra no outro" (fl. 130)

Conflui  para o mesmo fato,  o  depoimento no círculo
judicial,  pelo  sistema  audiovisual,  da  testemunha  Antônio  Ferreira
Bezerra:

“..."...Foi fora da minha casa, agora o murro foi dentro
da minha casa,  do meu barraco (Perguntado se isso
tinha acontecido fora da sua casa). Foi Zé Carlos, em
Dedé  de  Fatinha,  por  conta  de  um  litro  de  cana
(Perguntado quem deu o murro e contra quem)..." ;
(...)”

Diante de tal contexto probatório, vê-se que há dúvidas
quanto ao fato de que o recorrente tenha se defendido de injusta agressão
atual e iminente por parte dos ofendidos, afastando assim a possibilidade
de  reconhecimento  da  legítima  defesa,  porque esta  só  tem cabimento
quando  evidenciada  nos  autos  de  forma  incontestável  e  extreme  de
dúvidas, o que não autoriza a absolvição sumária ou impronúncia do réu.

Por  ora,  como  já  dito,  não  havendo  prova  cabal
definitiva, fora de qualquer dúvida, de que o recorrente agiu em legítima
defesa, o caminho correto a seguir é o da remessa do feito ao Sinédrio
Popular, para julgamento do Tribunal do Júri. 

Nesse sentido:

“PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO
SIMPLES.  PRONÚNCIA.  PROVAS.  IN  DUBIO  PRO
SOCIETATE.  FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.  LEGITIMA
DEFESA NÃO CONFIGURADA DE PLANO. REJEIÇÃO DA
TESE.
I - Em se tratando de crime afeto à competência do
Tribunal do Júri, o julgamento pelo Tribunal Popular só
pode  deixar  de  ocorrer,  provada  a  materialidade  do
delito, caso se verifique ser despropositada a acusação,
porquanto aqui vigora o princípio in dubio pro societate.
II - Absolvição sumária por legítima defesa, na firme
compreensão  da  jurisprudência  e  doutrina  pátrias,
somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca
da excludente,  a demonstrá-la de forma peremptória
(Código  de  Processo  Penal,  artigo  411)."  (HC
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25858/RS, 6ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ
de 01/08/2005).
III - Irreparável, na hipótese, o decisum combatido, eis
que não ultrapassou os limites impostos a este tipo de
provimento jurisdicional de modo a caraterizar o vício
da  eloquência  acusatória,  e,  por  outra  senda,  não
desatendeu  aos  comandos  insertos  nos  arts.  408  do
CPP e 93, IX da Constituição Federal, apresentando-se
suficientemente fundamentado.
Ordem  denegada”.  (HC  99.194/PE,  Rel.  Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA)

No que concerne à exclusão das qualificadoras, como
cediço, aquelas reconhecidas na decisão de pronúncia, somente podem
ser decotadas se foram manifestamente improcedentes, posto que, deve-
se deixar ao Tribunal do Júri o exame de suas existências e prevalências.

In casu, quanto ao motivo fútil (inciso II do § 2º do
art. 121 do CP), verifico que existem elementos indiciários a justificá-lo.

É que, consoante se extrai  dos autos, sobretudo da
prova oral coligida, a motivação do crime, ao que parece, seria resultante
de antigas rixas com a vítima que, segundo relatou o pronunciado, um
dos motivos era decorrente de uma das vítimas haver quebrado um “litro
de cana” comprado pelo réu, como ele próprio retrata em seu depoimento
verbis, mídia eletrônica encartada nestes autos :

"...  Quando eles chegaram lá,  eu tava com um
litro  de  pinga,  ai  um  deles  pegou  a  pinga  e
quebrou (...)" 

Além  desta  qualificadora  acima,  evidencia-se,  ao
menos  neste  momento,  pela  narrativa  dos  fatos,  indicativos  que  ao
ofendido não foi dada qualquer chance de defesa, elemento este, por si
só,  que respalda a  inclusão do inciso  IV do § 2º  do art.  121 do CP,
conforme se vê no depoimento da testemunha sobrevivente confira-se,
consoante DVD encartado neste caderno processual, verbis:

“… Foi por causa de uma cachaça que ele queria que a
gente bebesse do litro dele, ai eu peguei o litro dele,
ele partiu pra cima bateu na minha mão e o litro caiu,
não fui jogar nele não, caiu no chão mesmo (...)”

Portanto, o reconhecimento das qualificadoras não se
mostra  manifestamente  improcedente,  o  que  impede  o  decote  das
mesmas.
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Nesse sentido:

“ … A  sentença  de  pronúncia só deverá afastar
as  qualificadoras  do  crime  de  homicídio  se
completamente dissonantes das provas carreadas
aos  autos.  Isso  porque  o  referido  momento
processual  deve  limitar-se  a   um   juízo   de
admissibilidade,  no qual se examina a presença
de indícios   de  autoria,   afastando-se,   assim,
eventual usurpação de competência  do Tribunal
do Júri  e de risco de julgamento antecipado  do
mérito  da  causa.  (...)” (Ementa  parcial,  HC
380.733/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA,  QUINTA  TURMA,  DJe  27/03/2017)
Negritei.

Diante do exposto, em harmonia com o parecer
ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter, na
íntegra, a decisão hostilizada, a fim de que o pronunciado, ora recorrente,
seja submetido a julgamento perante o Colégio Popular de Veredictos.

Antes, porém, corrija-se a numeração das folhas dos
autos a partir da denúncia, uma vez que esta não foi enumerada.

É como voto.

Presidiu o julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da
Câmara Criminal,  dele participando os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, Marcos William
de Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da
vaga de Desembargador, 1º vogal) e João Benedito da Silva (2°
vogal).

Presente à  sessão  o Excelentíssimo  Senhor
Francisco Sagres Macedo Vieira, 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, 17 de abril de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


	Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados.

