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Para  a  pronúncia,  basta  a  comprovação  da
materialidade  do  fato,  bem  como  dos  indícios
suficientes de autoria, possibilitando a submissão
do réu ao julgamento popular do Tribunal do Júri.

A  decisão  de  pronúncia  é  de  mero  Juízo  de
admissibilidade  prevalecendo  o  princípio  do  in
dubio pro societate, ou seja, na dúvida, esta deve
ser  dirimida  pelo  Conselho  de  Sentença,  juízo
natural da causa (RT 729/545).

Vistos, relatados e discutidos esses 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 APELO, NOS

TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER

MINISTERIAL.
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RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Criminal em Sentido Estrito interposto por

Maurício Sebastião Ferreira e  Gerson do Monte Andrade  face a sentença

de fls. 257/260v, proferida pelo  Juízo de Direito da comarca de Areia, que

pronunciou-os nas sanções penais do  art.  121, §2º,  inciso IV do Código

Penal c/c art. 14, II do mesmo Código.

Em suas razões recursais (fls.  264/272),  mantiveram a tese de

negativa de autoria, aludindo que, na verdade, eles teriam sido vítimas de uma

emboscada, tendo, apenas, agido em defesa própria. Sustentaram, ainda, a

inexistência de “animus necandi” e que a lesão sofrida pela vítima teria sido

leve, a permitir a desclassificação do tipo penal para o do art. 129 do CP.

Pleitearam,  assim,  a  impronúncia  ou,  ao  menos,  a

desclassificação para o crime de lesão corporal leve, com remessa da ação

para o Juizado Especial Criminal.

Contra-arrazoando (fls. 279/285), o Representante do Ministério

Público a quo pugnou pela manutenção integral da pronúncia objurgada.

A douta Procuradoria de Justiça, por intermédio da Procuradora

Maria Lurdélia Diniz de A. Melo, exarou o parecer de fls. 292/297, opinando

pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia em desfavor de Maurício Sebastião Ferreira e  Gerson do Monte

Andrade,  dando o primeiro (Maurício) como incurso nas sanções penais do

art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, art. 129, §1º, incisos I e II c/c art. 20, §3º, 29,
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70 e 73, todos do Código Penal, além do art. 1º, inciso I, parte final da Lei

n. 8.072/90, e o segundo (Gerson) pelo crime capitulado no artigo 121, §2º, IV

c/c art. 14, II c/c art. 29, todos do Código Penal, além do art. 1º, inciso I,

parte final da Lei n. 8.072/90, por, no dia 23 de julho de 2012, terem, mediante

emboscada e utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima, agredido,

a  golpes  de  foice  e  faca  de  serra,  a  vítima  João  Domingo  dos  Santos

Andrade, com o intuito de subtrair a sua vida.

Processado,  regularmente,  o  feito,  veio  o  Juízo de Direito  da

comarca de Areia, a pronunciá-los apenas nas sanções penais do art. 121,

§2º, inciso IV do Código Penal c/c art. 14, II do mesmo Código.

Irresignados, pugnaram os réus pela impronúncia ou, ao menos, a

desclassificação para o crime de lesão corporal leve, com remessa da ação

para o Juizado Especial Criminal.

Pois bem. O artigo 414 do Código Processual Penal leciona que o

juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios

suficientes de autoria, deverá impronunciar o acusado.

A  materialidade no  caso  em epígrafe  se  fez  comprovada  por

intermédio  do  auto  de  apreensão  e  apresentação  de  fl.  13  e  pelo  laudo

traumatológico de fl. 35, o qual descreve:

Periciando  apresenta  grande  bossa  sanguínea  em
região  interpariental;  ferimento  de  cerca  de  cm  de
extensão com bordos unidos por pontos de sutura em
região  interparietal;  ferimento  de  cerca  de  4cm  de
extensão com bordos unidos por pontos de sutura em
face lateral de terço distal de braço direito. (fl. 35)

Já  os  indícios  suficientes  de autoria das  lesões  sofridas  se

evidenciam  diante  da  declaração  extensa  e  detalhada  da  vítima  João

Domingo dos Santos Andrade, sob o crivo do contraditório, in verbis:

[…] que pegou sua motocicleta e saiu com seu amigo
Tuca  e  quando  ainda  estava  no  terreiro  do  bar,
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percebeu que Gerson estava com uma faca de serrilha
em  mãos,  momento  em  que  abordou  o  declarante,
dizendo:  “ei,  seu  buceta,  pare  ai!”;  que  o  1º
denunciado  Maurício  Sebastião  Ferreira  estava
acompanhando Gerson e ainda desferiu um soco que
pegou no ombro de Tuca; que tentando evitar o pior,
não  parou  a  motocicleta  e  passou  indo  deixar  seu
amigo na Chã do Jardim […] que, por volta da meia-
noite, estava retornando para casa, quando percebeu
que  era  seguido  e  pressentiu  que  se  tratava  de
Gerson;  que  para  a  casa  do  declarante  existem  2
caminhos e, no momento em que subia por um deles,
percebeu que, no outro, uma das motocicletas descia;
que chegou em casa, foi para cozinha onde guardou a
motocicleta […] que Gerson desceu da motocicleta e
caminhou  pela  lateral  da  casa,  momento  em que  o
declarante também caminhou e armou-se com um cipó
de jucá; que, naquele momento, não viu Maurício; que
ficou  dizendo  para  Gerson  ir  embora,  mas  quando
chegarem  em  frente  a  casa,  Gerson  partiu  para
agredir  o  declarante,  momento  em  que  se
defendeu,  dando-lhe  golpes  com o  cipó  de  jucá
nas mãos; que a faca que Gerson tinha em punho,
caiu  mas  Gerson  conseguiu  pegá-la;  que  no
momento em que o declarante  estava  de  costas
para uns cajueiros, pressentiu algo se movendo e,
então,  fez  um giro de corpo,  de  maneira  que se
livrou de um golpe de foice que foi desferido, desta
feita,  por  Maurício,  cujo  golpe  atingiu  Gerson,
deixando-o fora de combate; que depois que viu que
Gerson  estava  fora  de  combate  e  Maurício  armado
com a foice, largou o cipó de jucá e armou-se com um
pedaço  de  pau  de  sabiá  e  continuou  lutando  com
Maurício, sendo que este desferia golpes de foice no
declarante  e  o  declarante  o  golpeava  com  pau  de
sabiá; que Maurício acertou 02 golpes no declarante,
sendo um no braço direito,  que foi suturado com 02
pontos e o outro na cabeça, suturado com 03 pontos;
que  acertou  alguns  golpes  de  pau  de  sabiá,  nos
braços  de  Maurício  e  um deles  acertou  a  foice,  de
maneira  que  Maurício  a  soltou;  que  quando  viu
Maurício sem a foice, deu-lhe uma chave de pescoço
e o derrubou, momento em que gritou por seu pai; que
seu  pai,  que  já  estava  acordado  pelo  barulho  dos
cães, saiu e foi informado pelo declarante do que se
tratava,  inclusive  de  tivesse  cuidado,  pois  Gerson
estava com a faca; que o pai do declarante amarrou,
primeiro Gerson e, depois amarrou Maurício,  dando-
lhe uns socos, sendo que o declarante não viu se seu
pai  agrediu  Gerson;  que  uma  irmã  do  declarante
tentou ligar  para a polícia,  mas não conseguiu,  fato
que o obrigou a vir com esta até Areia, comunicando o
fato  à  polícia;  que  quando  chegou  ao  Pelotão  foi
aconselhado pelos policiais a procurar o Hospital, pois
tinha  copioso  sangramento,  na  cabeça;  que  do
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Hospital de Areia, foi encaminhado para o Hospital de
Traumas de  Campina  Grande,  onde  foi  medicado  e
liberado na manhã seguinte, por volta das 11:00 horas
da manhã […] (fls. 176/178) (grifei).

Questiona-se, então, se o Sr. João Domingo dos Santos seria

a vítima ou, na verdade, o agressor. A favor da primeira tese, consta nos

autos as seguintes declarações prestadas sob o crivo do contraditório:

[…] que no dia 23/07/2012, por volta das 03:20 horas
da  madrugada,  foi  despertado  com  gritos  de  “não!
Não! Não!”; que, em seguida, ouviu barulho de briga e,
ao sair de seu lar, já encontrou seu filho João Domingo
em  lutar  corporal  com  o  1º  denunciado  que  tem  o
apelido de Curtiça; que João Domingo disse-lhe que
Gerson  estava  ferido;  que  foi  ajudar  seu  filho  a
dominar Curtiça e Gerson, mesmo ferido, levantou-se
e desferiu um chute na barriga do declarante; que não
ia, sequer, tentar dominar Gerson, pois sabia que ele
estava ferido  e  intencionava mandá-lo  embora;  que,
ato contínuo,  conseguiram dominar  e amarrar os 02
denunciados, acionando a polícia […] que no momento
em  que  foi  atacado  seu  filho  João  Domingo  não
portava  qualquer  tipo  de  arma  pois  não  costumava
fazê-lo; que a esposa do declarante encontrou a foice
que foi utilizada por Curtiça, que feriu Gerson e João
Domingo; que Gerson portava uma faca […] que seu
filho foi internado no domingo à noite e teve alta na
segunda-feira imediata […] (Genitor do ofendido, o Sr.
José Antônio Alves de Andrade, às fls. 183/184) 

[…] existia uma briga do lado de fora da casa; que ao
sair,  viu  seu  filho  João  Domingo  segurando  o  1º
denunciado que tem o apelido de Curtiça; que seu filho
lhe  pediu  uma  corda  para  amarrar  Curtiça;  que  a
declarante  atendeu  a  solicitação;  o  esposo  da
declarante  segurou  Gerson;  que,  em  seguida,  os
denunciados foram dominados e amarrados […] que
seu filho João Domingo foi lesionado na cabeça e no
braço;  que  seu  filho  João  Domingo  foi  internado  e
liberado, no mesmo dia […] que a polícia encontrou
uma  foice  e  uma  faca  no  local  da  briga  mas  a
declarante não sabe dizer a quem pertencia que foi o
próprio  Maurício  quem  atingiu  Gerson  […]  que
existiam 02 facas,  sendo que uma era de serra,  foi
encontrada em poder de Gerson, e a outra era peixeira
e estava no local do crime […] (Maria do Livramento
dos Santos Andrade, mãe do ofendido, à fl. 185)
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Em contrapartida, a favor da tese defensiva de que o Sr. João

Domingo seria, na verdade, o agressor, lê-se as seguintes provas produzidas

em sede judicial:

[…]  que  foram  ao  local  e  encontraram  Gerson  e
Maurício  já  amarrados,  sendo  que  Gerson  estava
bastante  ferido,  com  copioso  sangramento;  que  a
depoente resolveu em virtude da gravidade da lesão
sofrida  por  Gerson  de,  sequer,  acionar  o  SAMU,
temendo  que  ele  falecesse  no  local  e,  por  isto,  o
socorreu na própria viatura […] que as informações de
Carla  e  do Sr.  José Antônio,  pai  de João Domingo,
eram  de  que  os  denunciados  tinham  emboscado  a
vítima e que Maurício, tentando atingir João Domingo,
teria  acertado  seu  companheiro  de  empreitada,
Gerson […] que na manhã seguinte ao fato, foram ao
local e a depoente estranhou a cena do crime pois a
motocicleta usada pelos acusados tinha sido arrastada
para dentro da casa do Sr. José Antônio, apesar de se
encontrar com os pneus;  que pelo cenário de onde
se desenvolveu o fato descrito na inicial,  dava a
entender  que  os  denunciados  é  que  foram
emboscados; que não foi realizada perícia em local
de  crime  violento  pela  polícia  civil;  que  os
moradores  da  região  deram  más  informações  a
respeito da vítima João Domingo e do pai dele; que
não  existiam  más  informações  a  respeito  dos
denunciados […] que depois ouviu comentários de
que os denunciados teriam sido emboscados; que
os denunciados, no momento da prisão, disseram
que foram agredidos inicialmente; que uma foice e
uma faca de serra foram entregues à polícia pelas
supostas vítimas [….] (Policial Militar Rosimere Costa
de Melo à fl. 186).

[…]  Que, segundo dona Margarida, João Domingo
e o genitor deste atacaram os acusados; que nunca
ouviu falar  que os acusados fossem acostumados a
participar  de  confusão;  que  na  época  dos  fatos
descritos na denúncia, os acusados, para se dirigirem
às residências dos mesmos, tinham que passar pela
estrada onde se encontrava encravada a residência de
João  Domingo  e  do  pai  deste  […]  que  não  estava
presente no local  e momento em que ocorreram os
fatos descritos na denúncia; que o que ouviu falar de
referidos  fatos  foram  relatados  por  dona  Margarida,
avó do 2º acusado; que dona Margarida não estava
presente no momento dos fatos descritos na denúncia.
(Sebastião Lázaro Noberto à fl. 211)

[…] que ouviu falar dos populares, cujos nomes não
sabe informar, que João Domingo e o pai do mesmo
atacaram  Maurício  e  Gerson  e,  ainda,  que  Gerson
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ficou amarrado e ferido na cabeça […] (Luiz Bandeira
Cavalcante à fl. 214)

[…]  que  ouviu  falar  que  José  Antônio  “atacou  os
acusados” e estes se defenderam de José Antônio […]
(Maria Marta Guedes à fl. 215)

[…] que não estava presente no momento dos fatos
narrados  na  denúncia  mas ouviu  falar  que  foi  João
Domingo quem fez uma emboscada para os acusados
e  que  houve  uma  briga  entre  os  acusados  e  João
Domingo  […]  (Francisco  de  Assis  Fernandes  da
Silva à fl. 220)

[…] que não estava presente no momento dos fatos
narrados  na  denúncia  mas ouviu  falar  que  foi  João
Domingo quem fez uma emboscada para os acusados
e  que  houve  uma  briga  entre  os  acusados  e  João
Domingo; que ouviu falar que João Domingo fez uma
emboscada  na  estrada  em  frente  a  residência  do
mesmo  e  do  genitor  deste;  que  referida  estrada  é
caminho  obrigatório  para  que  Gerson  se  dirigisse  à
residência  do  mesmo;  que  ouviu  falar  que,  no
momento da emboscada, Gerson estava conduzindo a
motocicleta  e  Maurício  estava de carona;  que ouviu
falar que João Domingo “deu uma foiçada” em Gerson
e que este caiu da moto; que houve a briga e o genitor
de  João  Domingo  foi  ao  local  da  briga  e  amarrou
Gerson […]  (Thiago Lemos de Azevedo Maia à  fl.
221)

A versão de que teria  ocorrido uma emboscada foi  sustentada

pelo réu Maurício Sebastião Ferreira em seu interrogatório judicial:

[…] que estava de carona na motocicleta conduzida
por Gerson; que quando iam passando na estrada em
frente  a  residência  do  genitor  de  João  Domingo,  o
mesmo fez uma emboscada;  que o genitor  de João
Domingo também estava no momento da emboscada;
que  Gerson  foi  atingido  na  cabeça  e  caiu  com  a
motocicleta;  que João Domingo estava com a foice;
que Gerson foi atingido por “uma foiçada”; que, depois,
Gerson foi amarrado pelo genitor de João Domingo, ou
seja,  José  Antônio  […]  que  no  momento  da
emboscada estava escuro e só estavam presentes o
interrogado, Gerson, João Domingo e o genitor deste
[…]  que  Gerson  estava  conduzindo  a  motocicleta
“devagar”, ocasião em que foi atingido por uma foice;
que era João Domingo quem estava com a foice […]
que no momento  da briga,  o  interrogando foi  brigar
com João Domingo; que o genitor de João Domingo
ficou amarrando Gerson; que depois que o genitor de
João Domingo amarrou Gerson, o mesmo foi ajudar o
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filho, ocasião em que também amarrou o interrogando
[…] que tanto Gerson, quanto o interrogando, ficaram
se defendendo da agressão de João Domingo e do
genitor deste […] (fls. 222/224)

Sendo o mesmo sustentado pelo réu Gerson do Monte Andrade:

[…]  que  já  era  noite  e  quando  o  interrogando  ia
passando em frente da residência do João Domingo,
próximo  a  uma  porteira,  João  Domingo  e  o  genitor
deste fizeram uma emboscada; que o interrogando foi
atingido  na  cabeça  e  caiu  com  a  motocicleta;  que
Maurício também caiu uma vez que o mesmo estava
de carona; que o interrogando foi atingido na cabeça
por uma foice; que o interrogando foi amarrado pelo
genitor  de  João  Domingo;  que  João  Domingo  ficou
chutando  o  interrogando,  apesar  de  o  interrogando
estar amarrado; que João Domingo chamou a polícia,
ocasião  em  que  o  interrogando  e  Maurício  foram
presos […] que não praticou os crimes descritos na
denúncia, ao contrário, foi vítima  […] que ficou 08
dias internado em face da “foiçada” que recebeu; que
não sabe informar se era João Domingo ou o genitor
deste que estava com a foice, mas que era um dos
dois que portava referido instrumento. (fls. 225/227).

Pois bem. É cediço que, na pronúncia o magistrado exerce mero

juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente para sua procedência

que  seja  comprovada  a  materialidade  do  fato  delituoso  imputado  ao

denunciado e os indícios suficientes da sua autoria.

Cabe,  pois,  ao  juiz  processante,  tão  somente,  verificada  a

existência do crime e a comprovação  da plausibilidade da autoria, erigidas

pelas provas carreadas aos autos,  pronunciá-los, transferindo ao Sinédrio

Popular  a  análise  dos  pormenores  da  decisão  de  mérito, conforme

insculpido no artigo 5º,  XXXVIII  da Carta Constitucional  e no artigo 413 do

Código Processual Penal, com redação determinada pela Lei n.º 11.689/08.

Certo que os recorrentes somente seriam impronunciados se o

julgador não se convencesse da existência do fato considerado delituoso, o

que não é a hipótese, na medida em que estão presentes todos os requisitos

para que ele seja pronunciado para posterior julgamento pelo Tribunal do Júri,

juiz natural dos crimes dolosos contra a vida,  ainda mais quando se atenta
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que as dúvidas existentes acerca da autoria devem ser resolvidas  pro

societate para que não seja violado o comando constitucional  do artigo 5º,

XXXVIII da CRFB/1988.

Aliás,  é  entendimento  uníssono  da  doutrina  e  dos  Tribunais

Pátrios que na fase da pronúncia deverá sempre prevalecer o princípio do  in

dubio  pro  societate,  ou  seja,  havendo  prova  da  materialidade  e  indícios

suficientes de autoria, devem ser os denunciados pronunciados e submetidos a

julgamento  pelo  Tribunal  Popular  do  Júri,  órgão  constitucionalmente

competente  para  exame  da  questão,  eis  que  as  possíveis  dúvidas

porventura existentes favorecem a sociedade, nesta fase de admissibilidade

da acusação.

Compete,  portanto, unicamente, ao  Conselho  de  Sentença

decidir se os pronunciados Maurício Sebastião Ferreira (“Curtiça”) e Gerson do

Monte Andrade seriam autores ou vítimas do crime em lume.

Nesse norte, em caso de dúvida quanto à presença do “animus

necandi”,  deve  a  causa  ser  submetida  à  apreciação  do  Tribunal  do  Júri  –

constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida – no

qual  as  provas,  inclusive  as  testemunhais,  serão  analisadas  com  maior

amplitude e liberdade.

O  que  ocorreu  na  hipótese  foi  a  denominada  pela  doutrina

tentativa imperfeita, que ocorre quando o agente não consegue praticar todos

os  atos  de  execução  por  interferência  externa,  ou  seja,  o  processo  de

execução é interrompido por circunstâncias estranhas à vontade do agente. A

interferência externa, no caso, teria se manifestado na oposição da vítima que,

auxiliada por seu pai, teria conseguido amarrar os recorrentes. 

Outrossim,  a  desclassificação  do  crime  neste  momento

processual  exigiria  prova  robusta  e  uníssona  sobre  o  ocorrido  e  o

“animus” para ser sustentada validamente a remessa dos autos a uma das

Varas Criminais, não bastando a simples alegação de que a lesão sofrida pelo

Gabinete do Des. João Benedito da Silva



Recurso Criminal em Sentido Estrito n. 00001186-74.2014.815.0000

ofendido teria sido de natureza leve e que não houve perigo de vida, conforme

consta no laudo traumatológico (fl. 35).

Forte  em  tais  razões,  julgo  pelo  desprovimento do  recurso,

mantendo a pronúncia vergastada por todos os seus fundamentos.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

João  Benedito  da  Silva,  decano  no  exercício  da  Presidência  da  Câmara

Criminal,  e  relator,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores

Desembargadores Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o

preenchimento  da  vaga  de  Desembargador)  e  Arnóbio  Alves  Teodósio.

Ausente, justificadamente, o Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes

Ferreira, Promotor de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 08 (oito)

de março de 2018.

  Des. João Benedito da Silva

RELATOR
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