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RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO.
Crime  de  homicídio  qualificado  tentado.
Pronúncia.  Julgamento  no  Tribunal  do  Júri.
Recurso  defensivo.  Pronúncia  carente  de
fundamentação.  Anulação.  Impossibilidade.
Legítima defesa alegada. Despronúncia. Prova
da  materialidade  do  delito  e  indícios
suficientes  da  autoria.  Princípio  do  in  dubio
pro societate. Desprovimento do recurso.

Para a admissão da sentença de Pronúncia, basta
a  comprovação  da  materialidade  delitiva  e  a
presença de indícios da autoria, a fim de que seja
submetido o réu a julgamento popular.

A decisão de Pronúncia é de mera admissibilidade
do Juízo, onde impera o princípio do in dubio pro
societate, ou seja, em caso de dúvida esta deve
ser  dirimida  pelo  Conselho  de  Sentença,  juiz
natural da causa.

Se pairam dúvidas sobre a efetiva caracterização
da excludente da legítima defesa, inviável falar-se
em despronúncia, devendo o réu ser pronunciado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Criminal em Sentido Estrito interposto por

José Sueliton da Silva (fls.  113) contra a decisão proferida pelo  Juízo de

Direito da 1ª Vara da Comarca de Sousa (Pronúncia de fls. 102/108) que o

pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II ,

todos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri

Popular.

Consta  da  denúncia  que,  “[...]  em  21/02/2009,  por  volta  das

15h40min, na Rua Capitão Manoel Araújo, n 120, Centro, nesta cidade de São

José da Lagoa Tapada – PB, a vítima adentrou no estabelecimento comercial

do Sr. Manoel Aristides Pereira, gravemente ferida nas costas a golpes de faca

e pedindo socorro;  ocasião em que fora  removida ao Hospital  Regional  de

Sousa -PB.”

Consoante se infere da peça acusatória:

Infere-se  do procedimento  inquisitorial,  que  a  vítima
transitava em via pública, em local ermo, quando foi
abordada  por  Messias  Roque,  ocasião  em  que
passaram a conversar. Na oportunidade, subitamente,
o primeiro denunciado, Sueliton, surpreendeu a vítima
com  golpes  de  faca,  que  atingiram-lhe  as  costas,
momento em que empreendeu fuga, temendo perder
sua vida e adentrou no citado estabelecimento.

Em  depoimento  colhido  na  Delegacia  de  Polícia,  a
vítima afirmou que enquanto corria, a fim de defender-
se da agressão sofrida, era perseguida por Sueliton,
que o ameaçava com a faca em punho. Afirmou ainda
que  não  tinha  amizade  e  nenhuma  relação  estreita
com Messias Roque capaz de ensejar algum tipo de
diálogo,  bem como que desconhece os motivos que
levaram o primeiro denunciado a querer matá-lo. (fls.
03).

Em suas  razões  de  fls.  116/117,  o  recorrente persegue  a  sua

impronúncia, alegando ter agido sob o pálio da legítima defesa, uma vez que
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agiu para se defender,  pois a vítima o agredira primeiro.  Aduz ainda que a

decisão de pronúncia estaria  desfundamentada,  uma vez que o magistrado

deixou de examinar o arcabouço probatório, o qual demonstra que o recorrente

agiu em legítima defesa, devendo ser anulada. 

Contrarrazões às fls. 119/122, pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida, fls. 118.

Nesta Superior  Instância,  a  Procuradoria  emitiu  Parecer  de fls.

127/131, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. 

V O T O

Como visto,  trata-se de  Recurso Criminal em Sentido Estrito

interposto por José Sueliton da Silva (fls. 113) contra a decisão proferida pelo

Juízo  de  Direito  da  1ª  Vara  da  Comarca  de  Sousa (Pronúncia  de  fls.

102/108) que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, II e IV,

c/c o art. 14, II, todos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o

Tribunal do Júri Popular.

Como sabido, na decisão de pronúncia o Magistrado exerce mero

juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente para sua procedência a

materialidade delitiva e que estejam presentes indícios suficientes acerca da

autoria da infração penal.

Daí porque deverá o juiz, verificada a prova da materialidade do

delito e da existência de indícios suficientes de autoria do crime, diante das

provas até então constantes dos autos, pronunciar o acusado e submetê-lo a
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julgamento perante o Tribunal do Júri Popular, ali se decidindo acerca do que

assentado na pronúncia.

In casu,  a materialidade está relatada pelo Laudo de Exame de

Corpo de Delito Complementar de fls. 45 e pelos testemunhos produzidos na

instrução (fls. 84/87). Em relação à autoria, tem-se a admissão dos fatos pelo

próprio recorrente, em Juízo, conforme se infere do Interrogatório de fls. 88/89,

porém alegando que agiu sob o pálio da excludente de ilicitude da legítima

defesa. 

Aliás, após negar a autoria ainda na fase policial (Interrogatório de

fls. 42), em Juízo o réu mudou a versão dos fatos, passando a afirmar que, no

fatídico dia, a vítima estava armada de uma faca peixeira e teria dado início às

agressões, tendo revidado apenas para se defender,  tomando sua faca e a

atingindo involuntariamente.

Compulsando a prova até aqui coligida, estou em que a pretensão

não deve prosperar. 

Ora, como já referido, é cediço que para a prolação da sentença

de pronúncia, basta que o juiz se convença da existência do crime e de indícios

de que o réu seja o seu autor ou que, para tal, tenha concorrido. Por outro lado,

para  a  despronúncia,  imprescindível  que  a  prova  seja  segura,  isenta  de

dúvidas. Esse é o entendimento pacífico da doutrina: 

A absolvição sumária nos crimes de competência do
Júri  exige  uma  prova  segura,  incontroversa,  plena,
límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de
qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente,
de  tal  forma  que  a  formulação  de  um  juízo  de
admissibilidade  da  acusação  representaria  uma
manifesta  injustiça. (in,  Código  de  Processo  Penal
Interpretado,  Julio  Fabbrini  Mirabete,  Ed.  Atlas,  9ª
edição, p. 1.123). 
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Ocorre que, ao exame dos autos, não se vislumbra de maneira

inconteste, a caracterização da referida causa de exclusão de antijuridicidade. 

Ao  contrário,  a  prova  colacionada  ao  processo  não  esclarece

como  teve  início  a  discussão  entre  réu  e  vítima,  uma  vez  que  nenhuma

testemunha relatou saber se houve discussão entre ambos, mas apenas que

viram a vítima já ferida, adentrando no Bar do Sr. Manoel Aristides Pereira.

De sua banda,  a  vítima,  Vicente Araújo,  ouvida pelo delegado,

acusa o recorrente de ser o autor das facada e que o mesmo o teria atingido de

surpresa,  pelas  costas,  enquanto  conversava  na  rua  com  Messias  Roque

(Termo de declarações de fls. 22 e 38/38).

Enfim,  não há prova  contundente  que espanque totalmente  as

dúvidas existentes, com vistas à plena caracterização da excludente invocada,

com todos os seus requisitos necessários.

Não se pode, pois, pretender, aqui, a despronúncia. Sabido que,

na pronúncia, vigora o princípio do  in dubio pro societate. Em assim sendo,

havendo dúvidas, deve o réu ser pronunciado e a tese defensiva examinada,

de forma plena, pelo Tribunal do Júri, juízo constitucional para o julgamento dos

crimes dolosos contra a vida, sejam eles tentados ou consumados. 

Eis o entendimento jurisprudencial: 

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO  -  HOMICÍDIO
TENTADO -  SENTENÇA DE PRONÚNCIA -  PROVA
DA MATERIALIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE
AUTORIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - EXCLUDENTE
DE  ILICITUDE  DA  LEGÍTIMA  DEFESA  -  DÚVIDA
QUANTO  À  SUA CARACTERIZAÇÃO  -  AUSÊNCIA
DE PROVA CABAL - 'IN DUBIO PRO SOCIETATE' -
IMPOSSIBILIDADE -  MATÉRIA QUE COMPETE AO
TRIBUNAL  DO  JÚRI  DECIDIR  -  RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. “A pronúncia encerra

Desembargador João Benedito da Silva



Processo n. 0100034-31.2009.815.0371

mero  juízo  de  admissibilidade,  cujo  objetivo  é
submeter o acusado ao julgamento popular” (TJPR -
RT  544/425).  “A absolvição  sumária  nos  crimes  de
competência  do  Júri  exige  uma  prova  segura,
incontroversa,  plena,  límpida,  cumpridamente
demonstrada  e  escoimada  de  qualquer  dúvida
pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que
a  formulação  de  um  juízo  de  admissibilidade  da
acusação representaria  uma manifesta injustiça.”  (in,
Código de Processo Penal Interpretado, Julio Fabbrini
Mirabete,  Ed.  Atlas,  9ª  edição,  p.  1.123).  (TJMG.
Número  do  processo:  1.0309.06.012986-8/001.
Relator:  Des.(a)  DELMIVAL DE ALMEIDA CAMPOS.
Publicação: 28/01/2010)

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO  -  ACUSADO
PRONUNCIADO  -  HOMICÍDIO  CONSUMADO  -
MATERIALIDADE  DELITIVA  -  INDÍCIOS
SUFICIENTES  DA  AUTORIA  -  ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - TESE DE LEGÍTIMA
DEFESA -  AUSÊNCIA  DE  PROVA INEQUÍVOCA -
MANUTENÇÃO  DA SENTENÇA DE  PRONÚNCIA -
ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL - SOBERANIA DO
TRIBUNAL  DO  JÚRI  -  RECURSO  IMPROVIDO.
Sentença  de  pronúncia  deve  ater-se  à  análise  da
materialidade  e  de  indícios  suficientes  de  autoria,
presentes  estes,  impõe-se  a  sua  manutenção  nos
termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. A
absolvição sumária pela tese de legítima defesa exige
prova  inequívoca,  inexistentes  nos  autos  provas
seguras  e  incontroversas,  correta  a  pronúncia  do
acusado  sob  pena  de  se  usurpar  a  soberania  do
Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos
contra  a  vida.  (TJMG.  Número  do  processo:
1.0073.05.022154-5/001.  Relator:  Des.(a)  PEDRO
VERGARA. Publicação: 13/01/2010)
 

Ainda,  no  caso em tela,  basta  uma simples  leitura  da decisão

guerreada,  às  fls.  102/108,  para  verificar  que  o  Juiz  utilizou-se  de  uma

linguagem recomendável para uma pronúncia, corretamente não explanou sua

opinião sobre as provas colhidas nos autos, limitando-se, sobretudo, a expor a

materialidade e indícios que dão sustentáculo à submissão do recorrente ao

crivo  do  Júri  Popular,  conforme  o  art.  413  do  CPP,  e  com  a  devida

fundamentação. Não há que se falar, portanto, em anulação da Pronúncia.
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Enfim,  se  pairam  dúvidas  sobre  a  efetiva  caracterização  da

excludente da legítima defesa, deve o réu ser pronunciado.

Diante  do exposto NEGO PROVIMENTO AO  RECURSO,  para

determinar que seja o  réu José Sueliton da Silva, ora recorrente, levado à

julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sousa.

 É como voto.

Presidiu  a sessão,  com voto,   o Exmo. Sr.  Des.  Arnóbio Alves

Teodósio. Participou do julgamento, além do Relator,  o  Exmo.  Sr. Des.  João

Benedito  da  Silva,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Luiz  Silvio  Ramalho Júnior.  Ausentes,

justificadamente, o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da

Câmara Criminal e o Exmo. Sr. Des.  Carlos Martins Beltrão Filho.  Presente à

sessão o Exmo. Sr. Dr.José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 02 (dois) dias do mês de setembro do ano de 2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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