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RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  PRONÚNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  ALEGADA  LEGÍTIMA  DEFESA.
INSUBSISTÊNCIA  DA  PRETENSÃO.  PROVA  DA
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE
AUTORIA.  FASE  DE  MERO  JUÍZO  DE
ADMISSIBILIDADE.  APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN  DUBIO  PRO  SOCIETATE.  PRONÚNCIA
MANTIDA. COMPETÊNCIA DO  JÚRI  POPULAR.
DECOTE  DAS  QUALIFICADORAS.  NÃO
ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.  Para  a  decisão  de  pronúncia  do  acusado,  basta,
apenas, a prova da materialidade do fato e dos indícios
de  sua  autoria,  a  fim  de  que  seja  o  denunciado
submetido a julgamento popular.

2. A decisão de pronúncia é de mera admissibilidade do
Juízo, imperando o princípio do in dubio pro societate,
ou  seja,  em  caso  de  dúvida,  cabe  ao  Conselho  de
Sentença dirimi-la, por ser o Juiz natural da causa.

3.  Não estando devidamente presentes os requisitos da
excludente do art. 25 do CP, é descabida a absolvição
sumária pretendida nas razões recursais.

4. Havendo indícios de que o delito foi cometido por
motivo  fútil,  por  meio  cruel e  mediante  recurso  que
dificultou a defesa do ofendido, há de serem admitidas
as qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos II, III
e IV, do CP.
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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, à unanimidade, em negar provimento ao recurso em sentido estrito,
nos termos do voto do relator, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Perante o 1ª Vara da Comarca de Sousa/PB, Francisco Everton da
Silva, devidamente qualificado, foi denunciado  como incurso nas sanções do art. 121,
incisos II, III e IV do CP, conforme narrativa constante da exordial acusatória que passo a
transcrever (fls. 02/04):

“Consta no incluso do Inquérito Policial que no dia 12 de
março de 2017, o denunciado veio,  por volta da 01h00min da madrugada, no
Bairro Guanabara, matou por motivo fútil, utilizando-se de meio que impossibilitou
a defesa do ofendido e de meio cruel LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO, conforme
laudo de fls. 07/13.

Extrai-se dos autos que no dia do fato o acusado e a vítima se
desentenderam e iniciaram uma discussão, uma espécie de briga por território,
medindo forças, constituindo esse o motivo fútil.

De acordo com os  relatos,  por  volta  das  23h00min,  LUIZ
CARLOS retornou a casa do acusado e EWERTON (PAJÉ), saiu de dentro de sua
residência, pegou um pedaço de madeira de uma cerca próxima e desferiu três
golpes fatais a cabeça de LUIZ CARLOS que veio a falecer no local, constituindo
este o meio cruel, como consta no laudo de fls. 07/13.

No corpo da vítima não foram encontrados sinais de luta ou
defesa, demonstrando que morreu sem o direito de defender sua vida. Em sua morte
foi utilizado meio cruel devido a multiplicidade de golpes desferidos com extrema
agressividade e sem chance de defesa. Ainda caracterizado motivo fútil, já que o
acusado afirma que matou a vítima por não aguentar suas provocações.”

Após  regular  instrução,  o  Juízo  a  quo pronunciou  Francisco
Everton da Silva como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos II, III e IV do CP, a fim
de sujeitá-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri (Sentença de fls. 131/135-v).

Inconformado com o decisório adverso, o réu interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito (fl. 139), requerendo em suas razões (fls. 143/149) a reforma
da sentença para que seja impronunciado, argumentando que existe prova de haver agido
em legítima defesa. Alternativamente, requer sejam decotadas as qualificadoras.
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Ofertadas  as  contrarrazões  (fls.  150/152),  através  das  quais  o
Ministério Público requer seja desprovido o recurso.

Na fase do juízo de retratação, o MM. Juiz singular manteve os termos da
sentença de pronúncia (fl. 153).

Já  nesta  Instância,  seguiram  os  autos  à  douta  Procuradoria  de
Justiça  que,  em parecer  da  lavra do Procurador de Justiça Álvaro Gadelha Campos,
opinou pelo desprovimento do presente recurso (fls. 159/164).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade  e  processamento
(legitimidade, interesse recursal e obediência ao prazo legal de 05 dias, previsto no art. 586,
caput, do CPP), o recurso deve ser conhecido.

2. DO MÉRITO

O recorrente insurge-se contra a decisão de pronúncia,  alegando
que  agiu  em  legítima  defesa,  requerendo  a  aplicação  da  excludente  de  ilicitude.
Alternativamente, que sejam decotadas as qualificadoras que lhe foram imputadas.

Pois bem. Não merecem prosperar as súplicas do recorrente.

A priori, vale destacar, a teor do art. 413 do Código de Processo
Penal, que, para a pronúncia, bastam 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:

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

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
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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.

No presente caso, verifica-se, de plano, que a materialidade restou
comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico nº 03040103201706388/nic20163497 (fls.
11/17).

No  tocante  à  autoria  delitiva,  há,  nos  autos,  fortes  indícios  do
recorrente ser o autor do fato delitivo, notadamente, pelas declarações das pessoas ouvidas
em juízo (mídia/DVD – fl. 115).

Neste cenário, impossível acolher a tese de legítima defesa, haja vista
que nesta fase processual, a excludente ventilada somente poderia ser acolhida se extreme
de dúvida, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  CRIME
CONTRA  A  VIDA.  HOMICÍDIO  DUPLAMENTE
QUALIFICADO. ART. 121, § 2°, II (MOTIVO FÚTIL) E
IV  (RECURSO  QUE  DIFICULTOU  A DEFESA DA
VÍTIMA).  PRONÚNCIA.  RECURSO  DEFENSIVO.
NULIDADE  DA  SENTENÇA.  (…)  ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA  POR  LEGÍTIMA  DEFESA
IMPOSSIBILIDADE.  Autoria  admitida  e  materialidade
comprovada. Nenhuma testemunha presenciou o início
e o desenrolar da discussão e das alegadas agressões
entre réu e vítima, que teriam culminado com o golpe
fatal, de modo a confirmar a alegada legítima defesa.
Além  disso,  mesmo  na  versão  apresentada  pelo
próprio réu, a tese defensiva não se mostra extreme de
dúvidas. Logo, não há alternativa que não seu exame
pelo  Conselho  de  Sentença,  porquanto  de  sua
competência.  AFASTAMENTO  DAS
QUALIFICADORAS.  Presentes  elementos  suficientes
para exame pelo Conselho de Sentença. Sabe-se que as
qualificadoras  somente  podem  ser  excluídas  quando
manifestamente  improcedentes.  Recurso  improvido”.
(TJRS - Recurso em Sentido Estrito nº 70042639807 –
Rel. Des. Osnilda Pisa – DJ: 21/11/2012).

In casu, 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
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Tribunal 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), 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 dúvida, cabe
ao Conselho de Sentença dirimi-la, por ser o Juiz natural da causa.

A jurisprudência tem-se mostrado uníssona no sentido de que o
julgador  somente  poderá  proceder  à  absolvição  sumária,  como  pretende  a  defesa,
quando a prova for única e não discrepante, o que não se constata no presente caso,
impedindo seu reconhecimento nesta fase processual.

Desta  forma,  não  havia  outro  caminho  a  seguir  pelo  douto
Magistrado singular, senão, o de pronunciar o réu, nos termos em que o fez.

Nesse sentido:

“RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  CRIME
CONTRA  A  VIDA.  HOMICÍDIO  DUPLAMENTE
QUALIFICADO. ART. 121, § 2°, II (MOTIVO FÚTIL)
E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA
VÍTIMA).  PRONÚNCIA.  RECURSO  DEFENSIVO.
NULIDADE  DA  SENTENÇA.  (…)  ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA  POR  LEGÍTIMA  DEFESA
IMPOSSIBILIDADE. Autoria admitida e materialidade
comprovada. Nenhuma testemunha presenciou o início
e o  desenrolar  da  discussão  e  das  alegadas  agressões
entre réu e vítima, que teriam culminado com o golpe
fatal,  de modo a confirmar a alegada legítima defesa.
Além disso, mesmo na versão apresentada pelo próprio
réu, a tese defensiva não se mostra extreme de dúvidas.
Logo,  não  há  alternativa  que  não  seu  exame  pelo
Conselho de Sentença, porquanto de sua competência.
AFASTAMENTO  DAS  QUALIFICADORAS.
Presentes  elementos  suficientes  para  exame  pelo
Conselho  de  Sentença.  Sabe-se  que  as  qualificadoras
somente  podem ser  excluídas  quando  manifestamente
improcedentes.  Recurso  improvido”.  (TJRS -  Recurso
em Sentido Estrito nº 70042639807 – Rel. Des. Osnilda
Pisa – DJ: 21/11/2012).
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“RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  CRIMES
CONTRA A VIDA.  TENTATIVA DE  HOMICÍDIO.
LEGÍTIMA  DEFESA  E  QUALIFICADORAS
MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A
DEFESA  DA  VÍTIMA.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1. A existência do fato
restou demonstrada e há suficientes indícios de autoria.
Nesta  primeira  fase  processual,  vige  o  in  dubio  pro
societate, a sinalizar que a decisão de pronúncia não é
juízo de mérito, mas de admissibilidade. 2. Em relação
à alegada legítima defesa do réu, duvidosa a questão da
utilização  moderada  dos  meios  necessários,  uma  vez
que os quatro disparos podem configurar  um excesso
punível.  Nesta fase processual,  a excludente ventilada
somente poderia ser acolhida se extreme de dúvida. 3.
Quanto  à  qualificadora  do  modo  de  execução,  os
disparos  efetuados  atingiram  a  região  das  costas  da
vítima,  a  configurar,  em  tese,  inopino.  RECURSO
IMPROVIDO”. (TJRS - Recurso em Sentido Estrito Nº
70049499114 – Rel.  Des.  Jayme Weingartner  Neto –
DJ: 08/11/2012).

Quanto as qualificadoras previstas nos incisos II, III e IV, §2º, do
art. 121 do Código Penal, da mesma forma, foram corretamente reconhecidas nesta fase
processual, devendo ser mantidas.

Consoante se depreende dos relatos das testemunhas e do próprio
acusado (mídia/DVD – fl.  115),  o  crime fora  praticado,  em tese,  em razão de uma
discussão anterior entre acusado e vítima, configurando, a princípio, a qualificadora do
motivo fútil. Ademais, há forte indicação de que o meio empregado para a prática do
homicídio tenha sido cruel, em razão da multiplicidade de golpes (pauladas) desferidas
na vítima, a qual já estava caída, tentando se levantar, quando foi novamente golpeada,
impossibilitando sua defesa. 

As  qualificadoras  do  delito  de  homicídio  somente  podem  ser
excluídas, na atual fase, quando se revelarem manifestamente divorciadas da prova, o
que não ocorreu in casu.

Destarte,  em sendo essa a prova colhida e se tratando de crime
doloso contra a vida, a consequência lógica é a submissão do acusado ao julgamento
pelo Tribunal do Júri, amparado no artigo 413 do CPP, com a redação dada pela Lei nº
11.689/08.
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Pelo exposto,  nego provimento ao presente  Recurso em Sentido
Estrito, devendo ser realizado o julgamento pelo Conselho de Sentença.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Exmo.  Sr.  Des.  Carlos  Martins  Beltrão
Filho, Presente da Câmara Criminal e relator,  dele participando os Exmos. Srs.  Des.
Márcio Murilo da Cunha Ramos e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Exmo.  Sr.  Amadeus  Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em 03 de
Abril de 2018.

João Pessoa, 04 de Abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
            Relator

RESE nº 0000235-46.2018.815.0000                                                         CMBF – Relator                                     7


	VOTO

