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RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO.
TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
DECISÃO  DE  PRONÚNCIA.  INCONFORMISMO.
PRELIMINAR.  ANULAÇÃO  DA  PRONÚNCIA.
AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.  NÃO
ACOLHIMENTO.  NO  MÉRITO.  IMPRONÚNCIA.
ABSOLVIÇÃO.  EXCLUDENTE  ILICITUDE  DA
LEGÍTIMA DEFESA.   IMPOSSIBILIDADE. PROVA
DA MATERIALIDADE E  INDÍCIOS SUFICIENTES
DE  AUTORIA.  FASE  DE  MERO  JUÍZO  DE
ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN
DUBIO  PRO  SOCIETATE.   DESCLASSIFICAÇÃO
PARA  LESÃO  CORPORAL.  NÃO  CABIMENTO.
PRONÚNCIA  MANTIDA.  COMPETÊNCIA  DO JÚRI
POPULAR. 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.  Não  há  que  se  falar  em  ausência  de
fundamentação na decisão de pronúncia, se a
MM. Juíza a quo apontou, de forma objetiva, as
razões pelas quais entendeu pela pronúncia do
acusado.

3. Para  a  configuração  da  legítima  defesa  é
necessário  que  ela  seja  empreendida  contra
agressão injusta, atual ou iminente, elementos
presentes no art. 25 do Código Penal.

4.  A desclassificação do crime de tentativa de
homicídio qualificado para o de lesão corporal,
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na fase de pronúncia, somente é possível diante
da  prova  concreta  da  intenção  de  não  matar
(ausência  de  animus  necandi),  sob  pena  de
violação à constitucional soberania dos veredictos
e competência do júri.

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, nos
termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Perante  a Comarca  de  Pirpirituba/PB,  Daniel  Alves  Pereira
Neto, foi denunciado,  nas sanções do art. 121, § 2°, II, e IV c/c art. 14, II do
Código Penal, porque, no dia 04.05.2012, por volta das 19:00h, no Município de
Sertãozinho/PB, agindo por motivo fútil e de maneira que impossibilitou a defesa
da vítima, tentou matar Claudenilson Sousa da Silva, desferindo-lhe dois tiros,
causando-lhe lesões corporais, não conseguindo seu intento, por circunstâncias
alheias à sua vontade.

Segundo a denúncia, naquele horário do citado dia, a vítima
encontrava-se em um bar nas proximidades do Ginásio de Esportes do Município
de Sertãozinho/PB, quando se desentendeu, em razão de uma rixa anterior, com
a pessoa de Adilson Carlos Marques, conhecido por “Dicinho”, primo do acusado,
tendo ambos entrado em luta corporal, ocasião em que, o acusado Daniel Alves
Pereira Neto se aproximou de Claudenilson Sousa da Silva, armado com um
revólver, calibre 32, sem que o mesmo tivesse oportunidade de defesa, efetuou
dois disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe os ferimentos
descritos no Laudo de Ofensa Física (fl. 16).

Ouvido  perante  a  autoridade  Policial  (fl.  11)  o  acusado
confessou a prática delitiva, descrevendo com detalhes toda a ação delituosa.

Concluída a instrução e oferecidas as alegação finais pelo
Ministério Público (fls. 151-159) e pela Defesa (fls. 161-164), a MM. Juíza a
quo pronunciou o réu Daniel Alves Pereira Neto, nos termos do art. 121, § 2°,
II e IV, do Código Penal (fls. 165-168).

Inconformada, a Defesa interpôs recurso em sentido estrito
(fls. 180), aduzindo em suas razões (fls. 181-184): Preliminarmente, que seja
declarada  a  nulidade  do  feito  a  partir  da  pronúncia,  ante  a  ausência  de
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fundamentação da decisão, com fulcro no art. 93, IX da CF. No mérito, pugnou
pela absolvição, ante a excludente da ilicitude da legítima defesa de terceiro.  Por
fim,  requereu,  alternativamente,  a  desclassificação  do  delito  de  tentativa  de
homicídio  qualificado  para  o  de  lesão  corporal  de  natureza  leve,  com  a
consequente extinção da punibilidade pela ocorrência da decadência.

Contrarrazões  ministeriais  às  fls.  189-132, propugnando
pelo não provimento do recurso, mantendo-se o decisum na íntegra.

Na  fase  do  juízo  de  retratação,  a  MM.  Juíza  singular
manteve os termos da sentença de pronúncia (fl. 192/v).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 199-201).

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 14.07.2014, sendo o réu
intimado da decisão de pronúncia em 24.07.2014 (fl. 185/v), estando, assim,
dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias. Portanto, conheço do recurso.

2. Da Preliminar - Carência de fundamentação da
Pronúncia:

O  recorrente  suscita,  preliminarmente,  a  nulidade  da
sentença,  ao  argumento  de  que  a  douta  magistrada  não  realizou  a
necessária fundamentação da pronúncia, violando o que dispõe o art. 93, IX,
da Constituição Federal e o art. 381 do Código de Processo Penal,  aduzindo,
em suas razões, que a decisão foi genérica, sem análise das razões aduzidas
nas  peças  processuais,  estando  a  sentença  de  pronúncia  desprovida  de
qualquer fundamentação.

                          Todavia, tal pleito não merece prosperar. Vejamos:

                   Compulsando os autos, não vislumbro razão à preliminar
ventilada  pelo  recorrente,  pois,  ao  se  proceder  à  análise  da  decisão
impugnada (fls. 165-168), observo que a douta juíza fundamentou a decisão
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de pronúncia, mesmo que de forma sucinta, expondo os motivos pelos quais
remeteu o réu para ser julgado perante o Tribunal do Júri. 

                        Como sabido, na sentença de pronúncia, o juiz deve usar de
cautela, prudência, em sua fundamentação, para que não acabe por inferir
juízo  subjetivo  sobre  as  provas  contidas  no  processo,  acabando  por
influenciar  na decisão  dos  jurados.  De outro  lado,  deve  ter  a  cautela  de
demonstrar, suficientemente, os motivos que o levaram a pronunciar o réu. 

                      Como bem observa Adriano Marrey, em lição, “a precípua
função [do juiz] é verificar a existência de fumus boni iuris que justifique o
julgamento do réu pelo Júri” (in Teoria e Prática do Júri. 7ª ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2000. p. 261).

Da  sentença,  colhe-se  a  seguinte  fundamentação  da
magistrada  para pronunciar o acusado (fls. 165-168):

“  (…)  Interrogado  perante  este  Juízo,  o  réu
Daniel  Alves  Pereira  Neto  confessa  a  prática
delituosa, embora afirme que não tinha intenção
de matar.
As testemunhas arroladas informam ao processo
as  circunstâncias  detalhadas  do  crime,
corroborando com as provas de autoria. 
Ainda,  não se pode afastar  de plano  qualquer
das   qualificadoras  apontadas  na  denúncia,
impondo-se  que  sua  apreciação  se  dê  pelo
Douto Conselho de sentença em plenário do Júri.
O delito capitulado na denúncia é crime comum,
comissivo, efetivado pelo uso de meio idôneo a
extinguir a vida (instrumentos pérfuro-cortantes
e perfuro-contundentes – meio físico direto). A
conduta típica é matar alguém. Requer, para sua
configuração,  a  presença  do  dolo  (animus
necandi) e o nexo causal entre a ação do agente
e  a  causa  mortis.  Ambos  os  elementos  são
encontrados no delito em tela.
(…) Na análise detalhada do conjunto probatório,
encontramos indícios de autoria suficientes para
encaminhar o réu a Júri Popular”.

 
Como  sabido,  a  decisão  de  pronúncia  é  verdadeira

sentença, de natureza processual e de conteúdo declaratório, onde o juiz
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proclama a admissibilidade da acusação, remetendo a apreciação meritória
ao  Conselho  de  Sentença  e  a  qual  deve,  como  toda  sentença,  estar
devidamente fundamentada, conforme prevê a Constituição Federal (art. 93,
inc. IX) e o art. 408 do Código de Processo Penal.

                       No que pesem os argumentos preliminares expostos pelo
recorrente, data venia, os  motivos  explanados  pela  magistrada a  quo
encontram-se suficientes a demonstrar a necessidade de o réu ser julgado
pelo Tribunal do Júri.

Não  se  deve  confundir  sentença  sucinta,  onde  se
encontram demonstrados os elementos de convicção do juiz, com sentença
desfundamentada, onde não é possível alcançar qualquer silogismo realizado
pelo julgador.

                     Ademais, note-se que a magistrada aponta as provas nas
quais  se  baseou  para  pronunciar  o  réu,  que  foram  “os  depoimentos
testemunhais, respaldados pelo interrogatório do próprio réu.

Assim, não deve ser acolhida a alegação de nulidade da
sentença  por  ausência  de  fundamentação,  quando  demonstrado  que  o
julgador, em sua decisão de pronúncia, atendeu aos requisitos do art. 413
do CPP

                         A propósito:

“44020469 - PROCESSUAL PENAL. PRONÚNCIA.
RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE
AUTORIA.  QUALIFICADORAS.  NULIDADE  DA
SENTENÇA  POR  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  JUÍZO  DE
ADMISSIBILIDADE.  DESPRONÚNCIA.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. 1) A pronúncia encerra
fase procedimental dos casos afetos ao tribunal
do  júri,  fundada  na  prova  da  materialidade  e
indícios suficientes de autoria. 2) Não deve ser
acolhida a alegação de nulidade da sentença por
ausência  de  fundamentação,  quando
demonstrado que o julgador, em sua decisão de
pronúncia, atendeu aos requisitos do art. 413 do
CPP. 3) Não revelando os autos a possibilidade
de  despronúncia  ou  absolvição  sumária,  a
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decisão  que  pronunciou  os  recorrentes  deve
subsistir,  devendo  as  teses  invocadas  pela
defesa, assim como eventuais incertezas, serem
dirimidas  pelos  jurados,  face  ao  postulado  in
dubio pro societate. 4) As qualificadoras, ainda
que  na  dúvida,  devem  ser  mantidas,  pois  se
tratando  de  circunstâncias  legais  devem  ser
levadas  à  apreciação  dos  jurados,  em
homenagem  à  soberania  dos  veredictos.  5)
Recurso a que se nega provimento. (TJAP; RSE
0029812-41.2014.8.03.0001;  Câmara  Única;
Relª  Desª  Stella  Ramos;  Julg.  21/10/2014;
DJEAP 06/11/2014; Pág. 25)”.

“94341870 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  PRELIMINAR.
AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.  INDÍCIOS  SUFICIENTES  DE
AUTORIA.  OCORRÊNCIA.  DECOTE  DAS
QUALIFICADORAS.  IMPOSSIBILIDADE.
PRONÚNCIA  MANTIDA.  RECURSO  NÃO
PROVIDO. A motivação da decisão de pronúncia
exige  somente  a  valoração  quanto  a
materialidade do cometimento de crime contra a
vida e os indícios de suposta autoria. Vigora na
pronúncia o princípio do in dubio pro societate,
pois a mínima dúvida havida quanto aos fatos
não beneficia o acusado mas sim a sociedade,
devendo ser dirimida pelo Tribunal do Júri. juízo
constitucional dos crimes dolosos contra a vida.
Se o acervo probatório demonstra a perspectiva
de procedência da qualificadora, defeso é o seu
decote  na  fase  de  pronúncia,  deixando  aos
jurados  a  missão  de  proferir  a  decisão  final
nesse  particular  (Súmula  nº  64  do  TJMG).
(TJMG; RSE 1.0024.10.001187-3/001; Rel. Des.
Cássio  Salomé;  Julg.  03/10/2013;  DJEMG
11/10/2013)”.

3. Do mérito recursal:

O recorrente insurge-se contra a decisão de pronúncia de
fls.  167-171,  sob  o  argumento  de  que  teria  agido  acobertado  pela
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excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro,  rogando, em suas
razões, pela absolvição, não sendo acatada, pela desclassificação do crime
para lesão corporal leve.

Entretanto, sua súplica não merece prosperar.

Ora,  como  é  cediço,  nos  termos  do  art.  408  do  CPP,
bastam, para a pronúncia, a prova da materialidade do fato e os indícios de
autoria do delito, in verbis:

“Art. 408. Se o juiz se convencer da existência
do crime e de indícios de que o réu seja seu
autor,  pronunciá-lo-á,  dando  os  motivos  de
seu convencimento”.

Desta forma, na fase processual em questão, 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
pronunciar  o  acusado,  transferindo  ao  Júri  Popular  a  competência  para
analisar  os  pormenores  da  questão,  conforme  insculpido  no  art.  5º,
XXXVIII, da Carta Magna Federal.

No  caso  em  epígrafe,  verifica-se,  de  plano,  que  a
materialidade restou comprovada pelo Laudo de Ofensa Física de fls. 16,
Laudo  de  Exame  Traumatológico  Complementar  de  fls.  139/140,  pelos
depoimentos  testemunhais  colhidos,  bem  como,  há  nos  autos,  fortes
indícios de ser o recorrente o autor do fato, notadamente, em virtude de ter
o mesmo confessado a autoria delitiva tanto na esfera policial (fls. 11/12),
como em Juízo (fls.  147-149),  quando declarou ter sido o causador dos
tiros desferidos contra a vítima, além de detalhar como se procedeu o iter
criminis, sendo  tudo  que  disse  corroborado  com  os  elucidadores
depoimentos testemunhais de fls. xxxxxx.

Resta, pois, analisar se o recorrente agiu amparado pela
justificativa penal argüida pelo seu advogado, de legitima defesa própria.

Analisando  a  excludente  de  ilicitude  invocada  em
resguardo do direito do recorrente, tenho que a legítima defesa de terceiro,
ante as provas colhidas no sumário, não resulta estreme de dúvidas, para
que  seja  reconhecida  nesta  fase  processual,  pois,  como  anota  a
jurisprudência:
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“Para  ser  reconhecida  na fase  de absolvição
sumária  a  legítima  defesa  deve  resultar
estreme de dúvida da prova dos autos.” (RT
514/348).

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

A  propósito  do  tema,  com  muito  acerto,  o  eminente
Fernando  da  Costa  Tourinho  Filho,  in “Código  de  Processo  Penal
Comentado”,  Volume  2,  Editora  Saraiva,  3ª  edição,  1.998,  expende
magistério irrepreensível:

“Na pronúncia, o juiz cinge-se e restringe-se
em demonstrar a materialidade e autoria. Só.
Esse o papel da pronúncia, semelhantemente
ao procedimento do grande Júri que havia no
Direito  inglês:  reconhecer  a  existência  do
crime,  seja  a  parte  objecti,  seja  a  parte
subjecti.  O  que  passar  daí  é  extravagância
injustificada e incompreensível. Mesmo que o
Juiz  fique  na  dúvida  quanto  à  pronúncia,  a
jurisprudência  entende  deva  ele  proferi-la,
porquanto não exige ela  juízo  de certeza.  A
pronúncia encerra, isto sim, juízo fundado de
suspeita. Daí porque, na dúvida, deve o juiz
pronunciar.”

Vejamos, agora, a jurisprudência pátria:

“95678698 -  RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
HOMICÍDIO  QUALIFICADO  TENTADO.  Alegação
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de nulidade da sentença de pronúncia por esta
emitir juízo de valor acerca das provas coligidas,
imiscuindo-se  no  mérito  da  acusação,  bem
assim  por  ausência  de  fundamentação
relativamente  às  qualificadoras  Inocorrência
Sentença de pronúncia proferida nos limites do
juízo  de  prelibação,  afigurando-se  isenta  de
valoração apta a ensejar influência aos jurados
Fundamentação  sucinta,  mas  idônea  no  que
toca as qualificadoras Inexistência de nulidade
No mais,  provada a materialidade e presentes
indícios  de autoria,  de rigor a manutenção da
pronúncia  para  que  o  réu  se  submeta  ao
julgamento  pelo  E.  Tribunal  do  Júri  Legítima
defesa  Excludente  de  ilicitude  que  não  restou
demonstrada de forma cabal, devendo tal tese
ser apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz
natural  da  causa  Princípio  do  in  dubio  pro
societate que deve nortear esta fase processual
Qualificadoras  não  manifestamente
improcedentes  que  devem  ser  mantidas.
Recurso  desprovido.  (TJSP;  RSE  0004704-
68.2002.8.26.0428;  Ac.  6740797;  Campinas;
Oitava  Câmara  de  Direito  Criminal;  Rel.  Des.
Camilo  Léllis;  Julg.  16/05/2013;  DJESP
24/05/2013)”.

“94320447 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRONÚNCIA.  HOMICÍDIO  DUPLAMENTE
QUALIFICADO.  NULIDADE.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO  SUMÁRIA.  IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE  INCONTESTE.  INDÍCIOS
SUFICIENTES  DE  AUTORIA  EM  RELAÇÃO  A
AMBOS  OS  RÉUS.  AUSÊNCIA  DE
DEMONSTRAÇÃO  DA  INCIDÊNCIA  DE
QUALQUER EXCLUDENTE. FASE EM QUE VIGORA
O BROCARDO DO IN  DUBIO PRO SOCIETATE.
DECOTE  DAS  QUALIFICADORAS.
IMPROCEDÊNCIA.  RECONHECIMENTO  DO
PRIVILÉGIO. INADMISSIBILIDADE. Questão que
deve ser submetida ao juízo natural dos crimes
da  espécie.  Recurso  conhecido  e  desprovido,
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rejeitada  a  preliminar.  (TJMG;  RSE
1.0079.12.017076-0/001;  Relª  Desª  Márcia
Maria  Milanez  Carneiro;  Julg.  27/08/2013;
DJEMG 04/09/2013)”.

“94527747 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO  DUPLAMENTE
QUALIFICADO.  NULIDADE  DA  SENTENÇA  DE
PRONÚNCIA.  AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.  PRELIMINAR  REJEITADA.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  PEDIDO  DE
IMPRONÚNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  PROVA  DA
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE
AUTORIA.  DECOTE  DAS  QUALIFICADORAS.
NÃO-CABIMENTO.  AUSÊNCIA  DE  MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.  INTELIGÊNCIA  DA  SÚMULA
CRIMINAL Nº 64 DESTE TJMG. RECURSO NÃO
PROVIDO. Não há que se falar em ausência de
fundamentação da decisão de pronúncia,  se  o
juiz, nos limites da fase de pronúncia, adentrou
minimamente no conjunto probatório dos autos.
Preliminar  rejeitada.  Havendo  prova  da
materialidade  do  fato  e  indícios  suficientes  de
autoria,  deve  ser  mantida  a  decisão  que
pronunciou  o  acusado.  Reserva-se  ao  Tribunal
do  Júri.  juiz  soberano  para  o  julgamento  dos
delitos  dolosos  contra  a  vida.  o  exame  mais
aprofundado sobre as discussões meritórias. Se
de  uma  análise  perfunctória  dos  autos,  não
exsurge  prova  irretorquível  de  que  a
qualificadora  é  manifestamente  improcedente,
não  há  falar  em  seu  decote,  nos  termos  da
Súmula Criminal nº 64 deste TJMG. Recurso não
provido. (TJMG; RSE 1.0024.13.114203-6/001;
Rel.  Des.  Agostinho  Gomes  de  Azevedo;  Julg.
21/08/2014; DJEMG 29/08/2014)”.

Outrossim,  quanto  ao  pleito  de  desclassificação  da
infração tipificada no art. 121, § 2°, II  c/c art. 14, II, ambos do CP, para o
delito tipificado no art. 129 do CP, não merece acolhimento.

A desclassificação  do  tipo  penal,  com  afastamento  da
competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só tem lugar se e
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quando  o  julgador  se  convencer,  em  discordância  com  a  acusação,  da
existência de crime diverso daqueles referidos no § 1º do art. 74 do Código
de Processo Penal, o que se revela incontestável no caso dos autos.

Nesse sentido, oportuno citar a orientação do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci:

“O juiz somente desclassifica a infração penal,
cuja denúncia foi recebida como delito doloso
contra a vida,  em caso de cristalina certeza
quanto à ocorrência de crime diverso daqueles
previstos  no  art.  74,  §  1º,  do  Código  de
Processo Penal. Outra solução não pode haver,
sob  pena  de  se  ferir  dois  princípios
constitucionais: a soberania dos veredictos e a
competência  do júri  para apreciar  os  delitos
dolosos contra a vida.  A partir  do momento
em  que  o  juiz  togado  invadir  seara  alheia,
ingressando no mérito do elemento subjetivo
do  agente,  para  afirmar  ter  ele  agido  com
animus necandi (vontade de matar) ou não,
necessitará ter lastro suficiente para subtrair,
indevidamente,  do  Tribunal  Popular  a
competência  constitucional  que  lhe  foi
assegurada.  É  soberano,  nessa  matéria,  o
povo para julgar seu semelhante, razão pela
qual  o  juízo  de  desclassificação  merece
sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou
eventual,  voltado  à  extirpação  da  vida
humana.  (In  Tribunal  do  Júri,  São  Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008, p. 88/89)”.

Vejamos, agora, a jurisprudência pátria:

“94501824 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  TENTATIVA  DE
HOMICÍDIO.  Recorrentes  pronunciados  como
incursos nas sanções do artigo 121, c/c artigo
14, II,  ambos do CPB. Indícios de autoria e
materialidade  demonstrados  nos  autos.
Manutenção  da  sentença  de  pronúncia.
Desclassificação para lesão corporal tipificado
no art.  129 do CPB.  Impossibilidade. Exame
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aprofundado  do  mérito  a  cargo  do  júri.
Manutenção  da  prisão  preventiva.  Presentes
os  requisitos  do  art.  312  e  313  do  CPB.
Recursos  não  providos.  1.  Verificados  nos
autos  elementos  que  comprovem  a
materialidade delitiva e indícios suficientes de
autoria  do  crime  de  tentativa  de  homicídio,
mostra-se correta a sentença que pronunciou
os  recorrentes,  a  fim  de  que  entregue  ao
tribunal do júri a análise dos crimes dolosos
contra  a  vida.  2.  Não  existindo  elementos
para, desde logo, absolver os recorrentes ou
desclassificar  o  delito  para  lesão  corporal,
entendo que cabe apenas ao tribunal do júri a
análise  aprofundada  acerca  dos  fatos.  3.  A
prisão preventiva é admissível, também, pela
aplicação do art. 313, I, do CPP, pois o crime
em tela é doloso e punido com pena privativa
de liberdade máxima superior  a  04 (quatro)
anos e, além disto, se encontram presentes os
pressupostos do art. 312, do mesmo diploma
legal.  (TJMG;  RSE  1.0295.13.001597-3/001;
Rel.  Des.  Walter  Luiz;  Julg.  15/07/2014;
DJEMG 25/07/2014)”.

Neste  sentido,  recentemente  decidiu  esta  Câmara
Criminal:

6069074  -  RECURSO  CRIMINAL  EM  SENTIDO
ESTRITO.  TENTATIVA  DE  HOMICIDIO
QUALIFICADO.  CRIME,  EM  TESE.  PRONÚNCIA.
PROVA  DA  MATERIALIDADE  E  INDÍ-  CIOS
SUFICIENTES DA AUTORIA DO FATO DELITUOSO.
IRRESIGNAÇÃO.  RECURSO.  DESCLASSIFICAÇÃO
PARA LESÃO CORPORAL.  AUSÊNCIA DE ANIMUS
NECANDI.  IMPOSSIBILIDADE.  APLICAÇÃO  DO
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SUBMISSÃO
A  CONSELHO  DE  SENTENÇA.  EXCLUSÃO  DE
QUALIFICADORA.  MATERIA  A  SER  APRECIADA
PELO  CONSELHO  DE  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO. Para que se possa desclassificar
o  delito  de  tentativa  de  homicidio  para  lesão
corporal, com base na tese de ausência de animus
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necandi, é preciso que os elementos probantes da
fase do sumário de culpa se apresentem de forma
clara  e  inconteste,  situação  não  verificada,  de
plano, nos autos. Evidentemente, para a pronúncia
do réu, basta a comprovação da materialidade do
fato,  bem  como  indícios  suficientes  da  autoria,
possibilitando  a  submissão  do  acusado  ao
julgamento  popular  perante  o  tribunal  do  júri.
Conforme  correntes  doutrinária  e  jurisprudencial
dominantes,  a  exclusão  de  qualificadoras
constantes da sentença de pronúncia somente é
admissível quando manifestamente improcedentes,
pois,  nessa  fase,  eventual  dúvida  reverte-se em
favor  da  sociedade.  (TJPB;  RSE  2007321-
73.2014.815.0000; Câmara Especializada Criminal;
Rel.  Des.  João  Benedito  da  Silva;  DJPB
10/11/2014; Pág. 22)”.

“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.
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(TJPB - RESE 024.2010.001294-7/001 - Rel. Juiz
Conv.  Wolfram  da  Cunha  Ramos  -  DJPB
02/09/2013, pág. 14).

 
Desta forma, não havia outro caminho a seguir pela douta

magistrada singular, senão, o de pronunciar o réu, nos termos em que o
fez, até porque, analisar se o réu agiu em legítima defesa de terceiro, ou
não, é adentrar no mérito e, na pronúncia, não há julgamento de mérito.

Assim, a decisão de pronúncia cumpriu com os parâmetros
técnicos para sua elaboração, pois  perfez,  sobremaneira,  os  pontos legais
exigidos pelo art. 413 do CPP.

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

É o meu voto.

Presidiu o julgamento,  com voto,  dele  participando,  o
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, além de mim, Relator, o Dr. Wolfram
da Cunha Ramos, Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador
Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à Sessão a Excelentíssima Senhora Doutora Maria
Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, Procuradora 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 09 (nove) dias do mês de dezembro do ano de 2014.

João Pessoa,09 de dezembro de 2014

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