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RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. 
Homicídio qualificado tentado. Art. 121, § 2º, 
incisos II e  IV, c/c art. 14, ambos do Código Penal. 
Pronúncia. Irresignação defensiva. Pretendida 
absolvição sumária. Impossibilidade. Legítima defesa 
não evidenciada de plano. Desclassificação do delito 
para  lesão  corporal.  Inviabilidade.  Eventual  dúvida 
quanto à intenção do agente a  ser  dirimida  pelo 
Conselho  de  Sentença.  Prevalência do princípio in 
dubio pro societate.  Desprovimento do recurso. 

- O reconhecimento da legítima defesa na decisão de 
pronúncia para fins de absolvição sumária exige que 
a excludente de ilicitude reste provada no processo 
de forma  inquestionável, clara, cristalina –  o que 
não é a hipótese dos autos.

-  Ademais, diante de eventual dúvida, deve-se 
aplicar o princípio do in dubio pro societate, com a 
submissão do incriminado ao julgamento popular, 
não sendo prudente que, nessa fase, o Julgador 
realize exame mais aprofundado sobre as provas 
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produzidas pela acusação ou ainda sobre eventuais 
teses defensivas, sob pena de influir diretamente no 
ânimo do Conselho de Jurados.

- 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, pendem sempre em favor da 
sociedade, haja vista a prevalência do princípio in 
dubio pro societate.

- Havendo dúvida no que respeita à inexistência da 
intenção do agente em matar a vítima, a questão, 
obrigatoriamente, deverá ser decidida pelo Tribunal 
Popular, juízo constitucionalmente competente para 
julgá-la. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO 
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito (fl. 261) interposto 
pelo réu Epitácio Filho Gonçalves da Silva contra a decisão de fls. 248/251, 
proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cajazeiras, que o 
pronunciou nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso 
II, ambos do Código Penal (duas vezes), para posteriormente ser submetido 
a julgamento pelo E. Tribunal do Júri.

Nas razões do recurso, acostadas às fls. 264/272, o 
recorrente pleiteia seu provimento para que seja reformada a decisão 
recorrida, absolvendo-o, sob o fundamento de que agiu  amparado  pela 
excludente de ilicitude da legítima defesa de sua própria  vida,  utilizando 
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para  isso  dos  meios  necessários. Subsidiariamente, requereu a 
desclassificação da sua conduta para o crime de lesão corporal, tendo em 
vista que efetuou um único disparo contra os seus agressores, havendo a 
desistência voluntária.  

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela 
manutenção da decisão combatida (fls. 273/284). 

O Juízo a quo exercendo o juízo de retratação manteve 
integralmente a pronúncia por seus próprios fundamentos (fls. 286/286v). 

Subiram os autos, e nesta instância revisora, o douto 
Procurador de Justiça, Dr. Paulo Barbosa de Almeida, manifestou-se pelo 
desprovimento do recurso (fls. 290/294).

É o relatório.

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

Conforme acima relatado, o recorrente pleiteia, 
inicialmente, pela reforma da decisão de pronúncia, objetivando excluir seu 
nome do polo passivo da presente ação penal, ou seja, pretende ser 
absolvido sumariamente, em síntese, ad argumentum ter agido amparado 
na excludente de ilicitude da legítima defesa.

Como é cediço, a decisão de pronúncia retrata simples 
exame de admissibilidade da acusação fundada em mero juízo de suspeita, 
não de certeza. A fragilidade da prova, sua insuficiência para um juízo de 
condenação, eventual existência de depoimentos contraditórios, são 
matérias da competência do Tribunal do Júri.

In casu, ao analisar os autos, verifica-se que o recurso 
não merece acolhimento, devendo ser a decisão atacada mantida na 
integralidade.

Em que pese o argumento de que o acusado agiu 
amparado pela excludente de ilicitude do art. 25 do CP, segundo o 
entendimento doutrinário e jurisprudencial assente, inclusive do nosso 
pretório excelso, para que tal tese possa ser acolhida nesta fase processual, 
a legítima defesa deve ser demonstrada de forma inquestionável, clara, 
cristalina, de modo a não ensejar nenhuma controvérsia. Importa dizer, é 
necessário que a prova coligida retrate, com absoluta segurança, ter o 
agente atuado ao abrigo da excludente de ilicitude. 
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Eis, julgado do Supremo Tribunal Federal nesse sentido:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. 
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO 
INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA 
SEGUIMENTO. Relatório 1. Agravo nos autos principais 
contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário 
interposto com base no art. 102, inc. III, alínea a, da 
Constituição da República. O recurso extraordinário foi 
interposto contra o seguinte julgado do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais: - RECURSO EM 
SENTIDO ESTRITO. HOMICIDIO QUALIFICADO. 
PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS 
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, 
CONTRADITÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES 
JUDICIAIS. PEDIDO DE EXUMAÇÃO DO CADÁVER 
INDEFERIDO DE MANEIRA FUNDAMENTADA. DILIGÊNCIA 
DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. 
PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. 
IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO 
COMPROVADA DE PLANO. PROVA DA 
MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. 
QUALIFICADORES NÃO MANIFESTAMENTE 
IMPROCEDENTES. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSOS 
NÃO PROVIDOS. Não ofende os princípios da ampla 
defesa e do contraditório a decisão que, fundamentada a 
contento, indefere o pedido defensivo de exumação do 
cadáver da vítima, mormente quando a diligência se 
mostraria meramente protelatória, inexistindo dúvidas 
sobre a causa determinante da morte. - Para que o réu 
seja absolvido sumariamente com base no disposto 
no art. 415, IV, do CPP, é necessário que a 
excludente de ilicitude ou culpabilidade esteja 
provada de plano, de maneira inconcussa e 
convincente. - Por se tratar de um mero juízo de 
prelibação, comprovada a materialidade delitiva e 
existindo indícios suficientes da autoria, a 
pronúncia do acusado é medida que se impõe, 
cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais 
dúvidas. - É prevalente nos crimes afetos ao 
Tribunal do Júri a incidência do brocardo in dubio 
pro societate, jamais podendo a incerteza beneficiar 
o réu. (…) Pelo exposto, nego seguimento ao agravo (art. 
544, § 4º, inc. II, alínea a, do Código de Processo Civil e 
art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal)”. (STF - ARE: 752884 MG , Relator: Min. 
CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 01/08/2013, 
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Data de Publicação: DJe-150 DIVULG 02/08/2013 
PUBLIC 05/08/2013). Destaquei.

Vejamos a prova colhida. 

A testemunha José Nilton Nogueira Sousa afirmou na fase 
processual (fl. 130):

“... que ouviu e viu uma discussão e em seguida Santiago  
foi pegar seu filho de nome Alan, que a testemunha ainda  
perguntou a Santiago o que estava acontecendo que este  
respondeu  que  veio  buscar  seu  filho  que  estava  na  
discussão, que o réu disparou contra Santiago, que viu  
Epitácio  atirar  em Santiago,  que viu  Santiago caído  ao  
chão e nesse momento correu... que no momento em que  
Santiago  receber  os  tiros  este  estava  em pé  bebendo  
numa  mesa  juntamente  com  a  testemunha,  que  no 
momento  do  tiro  não  houve  nenhuma  discussão  que 
Epitácio chegou e atirou em Santiago... que na hora em 
que Epitácio efetuou o disparo contra Santiago ninguém 
estava agarrado ao mesmo...”. (sic) 

 
Wênia Luís da Silva, ouvida em juízo, disse (fl. 153):

“que viu quando o acusado chegou numa moto, descendo  
desta e atirando em Ana Lucia e Santiago de repente;...  
que  não  sabe  informar  se  houve  discussão  antes  dos 
disparos;... ”. 

A  vítima  Ana  Lucia  Santos  Souza  declarou  perante a 
autoridade judicial (fl. 155):

“lembra que estava conversando com seu esposo quando 
o Epitácio chegou já atirando, e falou “Eu já matei seu  
irmão porque que eu não lhe mato, sua rapariga”;... ”.  

A também vítima  Santiago  Pedro  da  Silva  declarou  na 
instrução criminal (fl. 157): 

“que de jeito  nenhum teve confusão ou discussão com 
acusado;... que posteriormente Epitácio voltou de moto,  
desceu da moto e efetuou os disparos;  que o primeiro  
disparo foi contra a sua esposa e quando viu o acusado  
atirando baixou a vista e de repente sofre um tiro; que  
depois de baleado...”.     

O réu, ao ser interrogado em juízo, confessou em parte a 
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acusação a ele atribuída, afirmando (fl. 199):

“... que de repente um grupo de oito a dez pessoas 
partiram para cima dele, que tentou correr, mas as 
pessoas jogavam pedras, cadeira e capacetes contra ele, 
que não sabendo o que fazer, pois estava deitado no 
chão, atirou para cima, que fez apenas um disparo, que 
nesse momento as pessoas se afastaram e o interrogado 
saiu correndo deixando sua moto e o capacete no 
local...”.  

In casu, não houve a comprovação de plano de que o 
recorrente agiu em legítima defesa. 

Consoante cediço, diante de eventual dúvida, deve-se 
aplicar o princípio acima mencionado do in dubio pro societate, com a 
submissão do incriminado ao julgamento popular, não sendo prudente que, 
nessa fase, o Julgador realize exame mais aprofundado sobre as provas 
produzidas pela acusação ou ainda sobre eventuais teses defensivas, sob 
pena de influir diretamente no ânimo do Conselho de Jurados, a quem 
compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 

Diante do 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 do ofendido, afastando assim a possibilidade de 
reconhecimento da legítima defesa, porque, como já dito, esta só tem 
cabimento quando evidenciada nos autos de forma incontestável e estreme 
de dúvidas.

Desta forma, incabível a absolvição sumária requerida.

Pleiteia, ainda, o recorrente a desclassificação do crime de 
homicídio qualificado para lesão corporal, sob o fundamento de que efetuou 
um  único  disparo  contra  os  seus  agressores,  havendo,  ainda,  desistido 
voluntariamente da ação.

Ora, extrai-se dos depoimentos supratranscritos, em 
princípio, que pode ter havido animus necandi, de maneira que, não 
restando o dolo de matar afastado indubitavelmente, caberá ao Conselho de 
Sentença deliberar acerca de sua ocorrência.

Assim, o reconhecimento de que não teria agido com 
animus necandi e a alegação de que houve desistência voluntária, não tem 
como prosperar nesta fase processual, eis que os indícios até então colhidos 
não favorecem a pretensão, não havendo possibilidade do Juízo se sobrepor 
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ao órgão competente e deslindar o tema. 

Diante das provas dos autos não é possível descartar, de 
plano, o dolo na ação do recorrente.

Quanto à desclassificação, esta somente se opera quando 
haja prova cabal da ausência de intenção de matar, porque na verdade a 
própria matéria seria uma condição fática a ser submetida ao Juízo 
competente, de modo que não seria própria da fase de pronúncia a 
discussão acerca da condição intencional, conforme leciona Mirabete: "(...) 
não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não permitem 
seja de plano reconhecida" (In, "Código de Processo Penal Interpretado" - 2ª ed. - 
Ed. Atlas - p. 490, Ano 1995). 

Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de 
Justiça, senão vejamos: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL E 
PROCESSO PENAL.TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE 
HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO. LIMITES DA SENTENÇA 
DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE 
CONFIGURAÇÃO DO CRIME CONTRA A VIDA. 
VERIFICAÇÃO DO ANIMUS NECANDI. INVASÃO DA 
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR.
1. A desclassificação da infração penal de homicídio 
tentado qualificado para lesão corporal leve só seria 
admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à 
inexistência de dolo. Havendo grau de certeza 
razoável, isso é fator o bastante para que seja 
remetida ao Conselho de Sentença a matéria, sob 
pena de desrespeito à competência ditada pela 
Constituição Federal. Precedentes.
2. Agravo regimental improvido”.
(STJ, AgRg no AgRg no REsp 1313940/SP, Rel. 
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 
TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 30/04/2013)

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. 
TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. 
DESCLASSIFICAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. 
EXAME DO MÉRITO DA CAUSA. USURPAÇÃO DA 
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO 
PROVIDO.
1. À luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, existindo 
prova da existência do crime e indícios de autoria, deve o 
juiz pronunciar o réu. Trata-se de mero juízo de 
admissibilidade da acusação, que não admite incursão 
mais aprofundada no mérito da causa, devendo as 
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questões controvertidas ser submetidas ao exame do 
Tribunal do Júri.
2. A aplicação do art. 410 do CPP, que permite a 
desclassificação do delito na fase do judicium 
accusationis, deve ser restrita aos casos em que é 
evidente a prática de crime diverso daqueles previstos no 
art. 74, § 1º, do CPP.
3. Não há como afastar de plano, sem exame mais 
aprofundado do conjunto fático-probatório, 
incabível na fase de pronúncia, a caracterização da 
tentativa de homicídio na espécie. A existência de 
indícios de ter o agente disparado apenas um tiro 
contra a vítima e empreendido fuga, apesar de 
dispor de mais munição em sua arma, supostamente 
desistindo de prosseguir na execução, não autoriza 
afirmar, de plano, a ausência de animus necandi, 
nem afasta a possibilidade de o crime não ter se 
consumado por motivos alheios à vontade do 
agente.
4. Nesse contexto, amoldando-se a conduta, em princípio, 
à descrição do homicídio tentado, havendo indícios de 
autoria e prova da materialidade, os quais restaram 
admitidos pelo magistrado singular, que, contudo, 
desclassificou, mediante indevido juízo de mérito da 
causa, o delito em decorrência do reconhecimento da 
desistência voluntária, deve a acusação, com as eventuais 
controvérsias, ser submetida ao juízo natural da causa, na 
hipótese, o Tribunal do Júri.
5. Recurso provido”.
(STJ, REsp 753.441/DF, Rel. Ministro ARNALDO 
ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 
29/11/2007, DJ 07/02/2008, p. 1)

Destaques em ambos.

No mesmo sentido é o entendimento firmado pelas Cortes 
pátrias: 

“RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  HOMICÍDIO 
QUALIFICADO  TENTADO.  SENTENÇA  DE 
PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA 
ACUSAÇÃO.  MATERIALIDADE  E  INDÍCIOS  DE 
AUTORIA.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  CRIME  DE 
LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA 
NÃO  COMPROVADA  DE  PLANO. EXCLUSÃO  DE 
QUALIFICADORA.  JUIZ  NATURAL.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.  
RECURSO DESPROVIDO.  1-  Para  desclassificação  do 
crime  de  homicídio  para  o  de  lesão  corporal,  em 
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qualquer  de  suas  modalidades,  bem  como  a 
exclusão  da  qualificadora  do  crime,  evitando  seu 
julgamento pelo tribunal do júri, necessário que o  
juiz verifique, desde logo, a adequação da conduta  
de  forma  clara  e  precisa  (art.  415  do  cpp),  
vigorando,  nesta  fase,  o  princípio  in  dubio  pro  
societate. 2- recurso a que se nega provimento”. (TJRR; 
RSE  0000.14.001564-5;  Câmara  Única;  Rel.  Des. 
Almiro Padilha; DJERR 29/08/2014; Pág. 19)

“RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  HOMICÍDIO 
QUALIFICADO  TENTADO.  MATERIALIDADE  E  INDÍCIOS 
SUFICIENTES  DE  AUTORIA.  IMPRONÚNCIA.  
IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO 
DE  LESÃO  CORPORAL.  INVIABILIDADE.  DECOTE  DA 
QUALIFICADORA DE  RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A 
DEFESA  DA  VÍTIMA.  DESCABIMENTO.  DECOTE  DA 
QUALIFICADORA DE MOTIVAÇÃO FÚTIL. POSSIBILIDADE. 
PRONÚNCIA  EM  RELAÇÃO  AO  CRIME  CONEXO.  
NECESSIDADE.  RECURSO  DEFENSIVO  PARCIALMENTE 
PROVIDO  E  RECURSO  MINISTERIAL  PROVIDO.  I.  A  
decisão de pronúncia requer que, dos autos, se extraia  
um juízo de certeza da materialidade e indícios suficientes  
de autoria do delito, não sendo necessário que o julgador  
se aprofunde no exame das provas, eis que se trata de  
um  juízo  de  mera  admissibilidade  da  acusação.  Até  
porque,  nesta  fase,  prevalece  o  princípio  in  dubio  pro  
societate, de forma que qualquer dúvida acerca dos fatos  
deve ser resolvida no Tribunal do Júri. juízo constitucional  
dos  crimes  dolosos  contra  a  vida.  II.  Não há que se 
falar em desclassificação do delito, em virtude da 
ausência de animus necandi, quando, a princípio, o  
contexto  probatório  evidencia  a  grande 
possibilidade  de  a  conduta  do  recorrente  ter 
ocorrido  com  a  intenção  de  matar.  III.  Existindo 
indícios  de  que o  delito  tenha  sido  cometido  mediante  
recurso que dificultou a defesa da vítima, a manutenção  
da  qualificadora  é  medida  que  se  impõe.  lV.  Em  se 
tratando de qualificadora manifestamente improcedente,  
seu decote nesta fase processual é medida imperativa. V.  
Restando  demonstrados  indícios  suficientes  de  autoria,  
deve  o  acusado  ser  pronunciado  e  submetido  ao 
julgamento perante o júri também pelo crime conexo, sob 
pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante  
da conexão, estabelecida no art. 79 do CPP”. (TJMG; RSE 
1.0223.11.014390-4/001;  Rel.  Des.  Júlio  César 
Lorens; Julg. 19/08/2014; DJEMG 25/08/2014)
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE 
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HOMICÍDIO SIMPLES - AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - 
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA 
LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE - IN DUBIO PRO 
SOCIETATE. 1. Para que se possa desclassificar o 
delito, com base nas teses de ausência de animus 
necandi e desistência voluntária, 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”. 
(TJMG, Rec em Sentido Estrito 1.0451.11.000314-
7/001, Relator(a): Des.(a) Denise Pinho da Costa 
Val , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 
24/09/2013, publicação da súmula em 
02/10/2013) 

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE 
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. 
INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA 
DE ANIMUS NECANDI. PLEITO 
DESCLASSIFICATÓRIO PARA O CRIME DE 
INCÊNDIO. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA 
VOLUNTÁRIA. Presentes a materialidade delitiva e 
indícios suficientes da autoria, existindo na prova 
produzida judicialmente elementos que sustentam a 
versão de homicídio tentado, impõe-se a pronúncia 
como garantia do juízo natural, que é o Júri Popular. 
Inviável o acolhimento da tese de desclassificação 
para o crime de incêndio em sede de pronúncia, 
considerando que esta não restou comprovada 
extreme de dúvida, o mesmo ocorrendo em relação 
à tese de desistência voluntária, havendo 
indicativos nos autos a estribar a versão acusatória. 
Ainda, somente os juízes constitucionais competentes 
para o caso é que poderão aquilatar a prova produzida ao 
julgarem por íntima convicção, e isso na medida em que 
escolherão em qual ou quais depoimentos a decisão por 
eles proferida será embasada, não podendo, por outro 
lado, o magistrado, ao encerrar o judicium accusationis 
valorar as provas existentes nos autos. Por outro lado, 
não há ofensa ao princípio da presunção de inocência, 
quando da admissão da acusação, porquanto ausente 
qualquer efeito condenatório nesta decisão. RECURSO EM 
SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO”. (TJRS, Recurso em 
Sentido Estrito Nº 70047384680, Terceira Câmara 
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Francesco Conti, Julgado em 24/05/2012) 

Grifos nossos em todos.



11

Assim, até mesmo por respeito à instituição do Júri, não 
poderia a ilustre Juíza monocrática negar o julgamento popular, acolhendo a 
alegação de inexistência da intenção de matar ou a tese de desistência 
voluntária, uma vez que é da competência dos jurados a decisão sobre a 
existência ou não do dolo, havendo fundada dúvida acerca das condições 
circunstanciais declinadas pela defesa. 

Neste contexto, correta a aplicação do princípio 
informativo desta fase processual, traduzido no brocardo in dubio pro 
societate, a impor a submissão do caso ao julgamento perante o Tribunal do 
Júri, único que poderá afastar as controvérsias e julgar o recorrente segundo 
sua íntima convicção. 

Eugenio Pacelli de Oliveira leciona sobre o tema: 

"Pronuncia-se alguém quando, ao exame do material 
probatório levado aos autos, pode-se verificar a 
demonstração da provável existência de um crime 
doloso contra a vida, bem como da respectiva e 
suposta autoria. 
(...)
Não se pode perder de vista que a competência para 
o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do 
Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia 
constitucional. Por isso, só excepcionalmente é que 
tal competência poderá ser afastada. Na fase de 
pronúncia, o que se faz é unicamente o 
encaminhamento regular do processo ao órgão 
jurisdicional competente, pela inexistência das 
hipóteses de absolvição sumária e de 
desclassificação. Essas duas decisões, como visto, 
exigem a afirmação judicial de certeza total quanto 
aos fatos e à autoria - por isso são excepcionais. 
Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o 
convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto 
à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que 
lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do 
material probatório ali produzido, especialmente 
para a comprovação da inexistência de quaisquer 
das possibilidades legais de afastamento da 
competência do Tribunal do Júri. E esse 
afastamento, como visto, somente é possível por 
meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por 
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meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa 
fase. Mesmo na impronúncia, que é fundada na 
ausência de provas, o juiz deve realizar exame 
aprofundado de todo o material ali produzido para 
atestar a sua insuficiência, já que, em princípio, não 
é ele o competente para a valoração do fato." 
(Oliveira, Eugenio Pacelli de, Curso de Processo 
Penal - 6ª ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2006, 
Páginas 563 e, 564)

Havendo, portanto, qualquer dúvida acerca da intenção 
do agente é descabida a desclassificação para o delito de lesão corporal, 
possível apenas na existência de prova robusta da ausência de animus 
necandi. E, in casu, a ausência do dolo apta a operar a desclassificação não 
restou comprovada de forma incontroversa, plena e segura nos autos. 

Assim, o caso é de manutenção in totum da decisão 
recorrida. 

Pelo exposto, e em consonância com o parecer ministeri-
al, 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 Tribunal do Júri. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara  
Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  
Desembargadores  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Relator,  Luiz  Sílvio  
Ramalho Júnior e Carlos Martins Beltrão Filho. 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor 
José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal 
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  em João Pessoa, 11 de 
setembro de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
  RELATOR


