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A C Ó R D Ã O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000241-53.2018.815.0000 – 1ª Vara da
Comarca de Sousa/PB.
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
1º RECORRENTE: Ministério Público Estadual
2o RECORRENTE: Francinaldo Alves de Sousa
ADVOGADO: João Marques Estrela e Silva (OAB/PB 2203)
RECORRIDO: Os mesmos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  INDÍCIOS  SUFICIENTES  DE
AUTORIA.  MATERIALIDADE  COMPROVADA.
PRONÚNCIA  PELO  HOMICÍDIO.  IMPRONÚNCIA
QUANTO  AO  PORTE  DE  ARMA  DE  USO
PERMITIDO.  INCONFORMISMO.  1º  RECURSO.
PEDIDO DE REFORMA. INCLUSÃO DA PREVISÃO
DO  ART.  14  DA LEI  10.826/2003.  PRINCÍPIO  DA
CONSUNÇÃO. CRIME MEIO. DECISÃO MANTIDA.
DESPROVIMENTO.  2º  RECURSO. TESE
ABSOLUTÓRIA.  EXCLUDENTE  DE  ILICITUDE.
LEGÍTIMA  DEFESA.  REPELIR  AGRESSÃO.
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  IN  DUBIO  PRO
SOCIETATE.  COMPETÊNCIA  DO  JÚRI.
DESPROVIDO.

1. Aplica-se o Princípio da Consunção se evidenciado
que o suposto crime de porte de arma de uso permitido
deu-se como crime meio, ou seja, foi praticado dentro
de mesmo contexto que o crime fim,  ensejando com
isso sua absorção pelo delito de homicídio qualificado.

2.  A sentença de pronúncia é de mera admissibilidade
do  juízo,  imperando  o  princípio  do  in  dubio  pro
societate, concedendo ao Conselho de Sentença dirimir
as dúvidas existentes acerca da autoria delitiva.

Para se pronunciar um acusado basta, apenas, a prova da
materialidade  do  fato  e  indícios  suficientes  de  sua
suposta autoria ou participação no crime, a fim de que
submetê-lo a julgamento pelo Sinédrio Popular.
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V  I  S  T  O  S, relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados:

A C O R D A a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  conforme  voto  do  Relator,  em  NEGAR
PROVIMENTO  a  ambos  os  recursos,  em  harmonia  parcial  com  o  parecer  da
Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Perante  o  Juízo  da  1ª  Vara  da  Comarca  de  Sousa/PB,  o
representante do Ministério Público ofertou denúncia em face de Francinaldo Alves de
Sousa,  vulgo “Neguinho”, incurso na conduta prevista no art. 121, §2º, II, III e VI do
CP e art. 14 da Lei 10.826/2003, por constar no inquérito policial de fls. 06 e seguintes
que, no dia 22/09/2016, por volta das 05h30, por trás do Hospital Santa Terezinha, no
Jardim Sorrilândia I, Município de Sousa/PB, assassinou Junio César Liberato da Silva,
conforme laudo de exame cadavérico de fls. 15/19, por motivo fútil, utilizando-se de
meio cruel que impossibilitou a defesa do ofendido, mediante uso de arma de fogo de
uso permitido, sem a devida autorização legal.

Narra a denúncia que o acusado matou a vítima com tiros e golpe
na cabeça, com instrumento corto-contundente, ocasionando fraturas expostas no braço
(lesões de defesa) e na cabeça, conforme descreve o laudo de fls. 15/19.

Revelam  os  autos  que  o  homicídio  passional  ocorreu  em
decorrência  da  vítima  conviver  maritalmente  com  Marlene  Maria  Silvestre,  ex-
companheira do denunciado. Essa união amorosa entre a vítima e Marlene se deu ainda
na constância da união estável entre Marlene e o acusado, ou seja, simultaneamente por
três anos, motivando o crime.

No dia do fato, a vítima saiu para trabalhar, por volta das 05h00,
momento em que o acusado chegou na residência da vítima, e lá discutiu com Marlene,
sua ex-companheira,  finalizando a discussão com ameaças,  dizendo:  “Você vai  ver,
você vai ver” (fls. 03), seguindo na direção do trabalho da vítima. Consta, também, que
o ciúme do acusado é doentio já que Marlene chegou a ser mantida em cárcere privado
pelo denunciado, entre os meses de agosto e setembro.

Laudo de Exame Técnico Pericial de Local de Morte Violenta (fls.
54/66.

Defesa  apresentada  com  pedido  de  revogação  do  decreto
preventivo (fls. 70/73). Indeferida (fls. 86/87).
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Termo  de  audiência  com  instrução  em  CD,  revogando-se  a
custódia preventiva do réu (fls. 104/106). Alvará (fls. 110).

Dessa decisão o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido
Estrito  (fls.  111/117),  processo  em  apenso  (Nº  0001049-92.2017.815.0000),  cuja
decisão desproveu o referido recurso (fls. 74/76 – dos autos apensos). Contrarrazões do
citado recurso (fls. 122/128).

Alegações finais pelo Ministério Público (fls. 132/135) e pela de
defesa (fls. 303/336).

Proferida sentença de pronúncia, o douto magistrado o fez apenas
com referência nas penas do art. 121, §2º, II, III e IV do CP, impronunciando-o acera
das sanções do art. 14 da Lei 10.823/2003, concedendo-lhe o direito de recorrer em
liberdade (fls. 142/148).

Tempestivamente,  o  Ministério  Público  apresentou Recurso em
Sentido  Estrito  visando  reformar  a  sentença  de  pronúncia,  apenas  para  submeter  o
acusado  ao  crivo  do  Júri  Popular,  também,  pelo  crime  previsto  no  art.  14  da  Lei
10.826/2003 (fls. 151/158).

Às  fls.  163,  Francinaldo  Alves  de  Sousa  também  recorreu
tempestivamente  em  Sentido  Estrito,  apresentando,  de  pronto,  suas  contrarrazões
recursais  as  fls.  165/169,  juntando  suas  razões  as  fls.  173/175,  pugnando  por  sua
absolvição sumária, com base no art. 415, IV do Código de Processo Penal.

Contrarrazões ministeriais (fls. 177/182).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em seu
parecer  encartado  as  fls.  190/194,  opinou  pelo  provimento  do  apelo  Ministerial  e
desprovimento do recurso do acusado.

É o relatório.

VOTO:

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Ambos os recursos estão tempestivos, eis que interpostos dentro
do prazo legal previsto na norma vigente.

Considerando  que  ambos  foram  interpostos  em  tempo  hábil,
CONHEÇO de ambos os recursos.

AC 0000241-53.2018.815.0000 CMBF – Relator 3



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O  Ministério  Público  ataca  a  sentença  apenas  para  incluir  na
pronúncia a previsão contida no art. 14 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de
fogo  de  uso  permitido),  afastando  o  princípio  da  consunção,  o  qual  não  deve  ser
considerado no contexto dos autos, até porque o emprego de arma de fogo não foi o
único meio utilizado para a prática delitiva.

Aponta que no caso em análise inadmite a aplicação do referido
princípio, pois o porte de arma não pode ser tratado como um crime meio e sim um
delito de autonomia punitiva independente, o qual não guarda correspondência com o
crime de homicídio, sem ser absorvido pelo mais amplo, como definido na sentença de
pronúncia.

Dispõe a doutrina que a decisão de pronúncia encerra o juízo de
admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, devendo o magistrado está
convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou
de sua participação, do crime a ele imputado.

Sem adentrar no mérito da causa, vislumbro acertada a sentença
de pronúncia, que considerou o porte de arma de fogo de uso permitido como crime
meio,  incorporado  ao  crime  fim,  no  caso  o  homicídio  qualificado,  aplicando-se  o
Princípio da Consunção a hipótese dos autos.

Inexiste notícia nos autos, até mesmo nos dois apensos, acerca da
apreensão da arma referida na denúncia, bem como que o réu fora visto com esta ou a
adquiriu para com ela praticar o homicídio, em análise.

Logo,  se  não  há  apreensão  ou  notícia  da  existência  de  arma,
conclui-se  que  o  meio  utilizado  para  o  fim  morte,  não  deve  ser  discutido  neste
momento, cuja matéria é afeita ao Tribunal do Júri.

Nesta fase processual o que importa é o resultado morte, como
prova da materialidade delitiva e os indícios de existência de suposta autoria por parte
do  denunciado.  Os  demais  assuntos  devem  ser  objeto  de  apreciação  perante  Júri
Popular, a quem compete verificar, inclusive, diante dos laudos apresentados, se a tese
levantada pela defesa é ou não verdadeira, onde afasta o uso de arma de fogo, conforme
depoimentos colhidos no curso da ação penal.

Acertada a sentença de pronúncia, por englobar o porte de arma
de fogo ao delito de homicídio, este como crime fim, não sendo a hipótese do crime
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meio, como pretende demonstrar o Ilustre representante do Ministério Público, em suas
razões recursais.

A propósito:

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO  -  HOMICÍDIO
QUALIFICADO  TENTADO  -  PRONÚNCIA  -
ABSOLVIÇÃO  SUMÁRIA  -  IMPOSSIBILIDADE  -
LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA NÃO  COMPROVADA
DE PLANO -  DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO
DE LESÃO CORPORAL - INVIABILIDADE - MATÉRIA
CUJA ANÁLISE CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA
-  QUALIFICADORAS  DO  MOTIVO  FÚTIL  E  DO
RECURSO  QUE  DIFICULTOU  A  DEFESA  DO
OFENDIDO  -  NÃO  MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTES  -  PORTE  ILEGAL  DE  ARMA DE
FOGO DE USO PERMITIDO - CRIME QUE SERVIU DE
MEIO  PARA  O  CRIME-FIM  DE  HOMICÍDIO  -
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. I - Para
que seja reconhecida a legítima defesa putativa,  é  preciso
que existam provas de que, por erro plenamente justificado
pelas circunstâncias, o agente tenha suposto situação de fato
que,  se  existisse,  tornaria  a  ação  legítima.  II  -  É  de
competência do Tribunal do Júri a análise do dolo do agente
acusado de homicídio, não cabendo ao julgador, na fase de
pronúncia, realizar juízo de valor, antecipando a discussão
meritória,  a  não  ser  que  a  prova  produzida  afaste
manifestamente o animus necandi. III- Consoante a Súmula
n.º  64  deste  Egrégio  Tribunal  de  Justiça,  é  defeso  ao
magistrado, na fase de pronúncia, decotar as qualificadoras
que não sejam manifestamente improcedentes. IV- O porte
ilegal  de  arma de fogo,  quando praticado em um mesmo
contexto  que  o  delito  de  homicídio,  deve  ser  por  este
absorvido, em atenção ao princípio da consunção.  (TJMG -
Recurso  em  Sentido  Estrito  1.0134.14.017887-9/001,
Relator(a):  Des.(a)  Alberto  Deodato  Neto,  1ª  CÂMARA
CRIMINAL,  julgamento  em  24/10/2017,  publicação  da
súmula em 01/11/2017).

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO  -  SENTENÇA DE
PRONÚNCIA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE
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ILEGAL  DE  ARMA DE  FOGO  (CP,  ART.  121,  §  2º,
INCISOS  I  E  IV  C/C  14,  II  E  ART.  14  DA LEI  Nº
10.826/03) - PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS
DE  AUTORIA -  PREVALÊNCIA DO  IN  DUBIO  PRO
SOCIETATE  -  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
CONSUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
NESTA  FASE  RECURSAL  -  COMPETÊNCIA  DO
CONSELHO DE SENTENÇA - PRONÚNCIA MANTIDA
-  RECURSO  NÃO  PROVIDO.  1.  Havendo  prova  da
materialidade e indícios suficientes de autoria que apontem
para a possível  ocorrência de crime doloso contra a vida,
impõe-se  a  manutenção  da  sentença  de  pronúncia  do
acusado  para  julgamento  pelo  Tribunal  do  Júri,  órgão
constitucionalmente competente para analisar os elementos
probatórios  e  proferir  o  veredicto.  2.  É  atribuição  do
Conselho de Sentença julgar os crimes conexos com aqueles
dolosos praticados contra a vida, razão pela qual, admitida a
acusação quanto a estes, os demais serão automaticamente
submetidos  à  apreciação  dos  jurados.  Nesta  fase,  não  é
possível pronunciamento sobre a aplicação do princípio da
consunção,  porquanto  depende  de  acurada  análise  do
contexto fático em que ocorreu o crime, a fim de analisar se
o porte da arma de fogo constituiu meio necessário ou fase
de  preparação  ou  execução  do  delito  de  tentativa  de
homicídio.  (TJMG  -  Rec  em  Sentido  Estrito
1.0145.13.006949-8/001,  Relator(a):  Des.(a)  Kárin
Emmerich,  1ª  CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em
03/10/2017, publicação da súmula em 10/10/2017).

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO  -  HOMICÍDIO
QUALIFICADO -  EXCLUSÃO DO MOTIVO TORPE E
DO  RECURSO  QUE  DIFICULTOU  A  DEFESA  DA
VÍTIMA  -  QUALIFICADORAS  QUE  NÃO  SE
MOSTRAM  MANIFESTAMENTE  IMPROCEDENTES  -
PORTE  DE  ARMA DE  FOGO  DE  USO  RESTRITO  -
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  CONSUNÇÃO  -
NECESSIDADE.  Por  não  serem  manifestamente
improcedentes, não é o caso de se excluir as qualificadoras
do  motivo  fútil  e  do  recurso  que  dificultou  a  defesa  da
vítima, razão pela qual se confirma a decisão de pronúncia
nos exatos termos em que proferida na primeira instância.
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Impõe-se  a  aplicação  do  princípio  da  consunção  quando
verificada  a  inexistência  de  contextos  diversos  entre  o
homicídio e o porte de arma. V. V. 1- Na fase de pronúncia o
decote das qualificadoras só é possível  se manifestamente
improcedentes,  descabidas  e  sem  qualquer  apoio  no
processo,  caso  contrário  devem  ser  mantidas  para  futura
análise pelo Tribunal do Júri.  2- Não há que se aplicar  o
princípio  da consunção quanto não é  possível  aferir,  com
segurança,  que a arma de fogo foi  utilizada apenas  como
crime meio para  a  consumação dos  demais  crimes,  sendo
inviável, ademais, a desclassificação da conduta prevista no
art. 16 da Lei 10.826/03 para a disposta no art. 14 do mesmo
diploma  legal,  devendo  tal  questão  ser  apreciada  pelo
Tribunal  do  Júri.   (TJMG  -  Rec  em  Sentido  Estrito
1.0439.16.009610-3/001,  Relator(a):  Des.(a)  Alexandre
Victor de Carvalho, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento
em 26/09/2017, publicação da súmula em 09/10/2017).

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO  -  HOMICÍDIO
QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE  USO  PERMITIDO  -  PRONÚNCIA  -  LEGÍTIMA
DEFESA  PUTATIVA  -  AUSÊNCIA  DE  PROVA
INEQUÍVOCA  -  ABSOLVIÇÃO  SUMÁRIA  -
IMPOSSIBILIDADE  -  MATERIALIDADE  E  INDÍCIOS
SUFICIENTES  DE  AUTORIA  -  DECOTE
QUALIFICADORAS -  INVIABILIDADE - APLICAÇÃO
DO  PRINCÍPIO  DA  CONSUNÇÃO  NO  DELITO  DE
PORTE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO
PERMITIDO  -  POSSIBILIDADE  -  RECURSO
PARCIALMENTE  PROVIDO.  1.  Nos  procedimentos  de
competência  do  tribunal  do  júri,  somente  é  viável  o
acolhimento  da  tese  de  absolvição  sumária,  em  face  da
ocorrência  da  descriminante  putativa  de  legítima  defesa,
quando houver nos autos prova inequívoca que o agente agiu
por  erro  justificado  pelas  circunstâncias,  pois,  havendo
qualquer  dúvida,  a  questão  deve  ser  analisada  pelo  juízo
natural, em observância ao princípio in dubio pro societate.
2. O decote de qualificadora, na fase de pronúncia, somente
é  permitido  quando  for  manifestamente  improcedente  ou
injustificável, o que não se vislumbra no caso dos autos. 3.
Verificado que o delito de porte ilegal de arma de fogo é um
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crime-meio para o delito de tentativa de homicídio, cabível a
aplicação  do  princípio  da  consunção,  com a  consequente
impronúncia do recorrente pelo delito previsto no art. 14, da
Lei  nº  10.826/03.   (TJMG  -  Rec  em  Sentido  Estrito
1.0145.16.001144-4/001,  Relator(a):  Des.(a)  Júlio  César
Lorens,  5ª  CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em
19/09/2017, publicação da súmula em 29/09/2017).

E  ademais,  o  laudo  de  exame  cadavérico  (fls.  15/18)  não  foi
bastante conclusivo quanto ao meio utilizado para o fim morte, apenas evidenciando o
resultado que demonstra a materialidade delitiva,  elemento de prova suficiente para
tipificar o delito investigado e ensejar a pronúncia atacada.

No quesito acerca do instrumento ou meio que produziu as lesões
sofridas  pela  vítima,  restou  respondido  como  “meio  contundente” e  “meio  cruel,
devido às características das lesões encontradas produzidas por ação contundente de
forte intensidade” (fls. 16), sem esclarecer se por arma de fogo ou outro objeto.

Ressalta-se, por oportuno, que o instrumento contundente é todo
objeto capaz de agir traumaticamente sobre um organismo. A lesão pode ser produzida
por pressão ou deslizamento, como por exemplo: pedras, paus, barras de ferro, taco de
basebol e outros. Nesse caso específico, considerando que o Juízo a quo impronunciou
o réu no tocante ao crime de porte de arma de fogo, diante a incerteza quanto aos meios
que levaram ao resultado morte, aplicando-se o princípio da consunção, mantenho a
sentença de pronúncia por todos os seus termos, desprovendo o recurso do Parquet.

3. RECURSO DE FRANCINALDO

O recurso do denunciado pugna pela impronúncia, sustentando a
tese de legítima defesa, pois apenas reagiu as agressões provocadas pela vítima, após
discussão acirrada entre ambos.

A sentença de pronúncia é fundada em mera suspeita, trazendo
consigo  elementos  suficiente  e  capazes  de  admitir  uma  possível  acusação  ao
denunciado,  mostra-se  insuficiente  para  firmar  o  juízo  de  certeza  exigido  para  a
condenação.  Nessa  fase,  não  prevalece  o  brocardo  in  dubio  pro  reo  incidindo,  ao
contrário, a regra do in dubio pro societate, ou seja, a favor da sociedade, submetendo o
suposto acusado ao crivo do Júri Popular para dirimir acerca da matéria debatida.

Não  compete  ao  julgador,  nessa  fase,  emitir  juízo  de  valor  a
respeito  do fato narrado na denúncia,  já  que tal  competência é,  exclusivamente,  do
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Tribunal do Júri,  conforme disposição contida no art.  5º,  XXXVIII,  da Constituição
Federal.

Para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, é necessário,
em primeiro lugar, que esteja convencido da "existência do crime". Não se exigindo,
portanto,  prova  incontroversa  da  existência  do  crime,  desde  que  o  magistrado  se
convença de sua materialidade. 

Se faz necessário, também, que existam "indícios suficientes da
autoria", como elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado
praticado o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimento de
testemunhas presenciais, etc. 

Vale destacar, a teor do art. 413 do Código de Processo Penal, que
bastam, para a pronúncia, 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. 

Dessa forma, prevê o referido dispositivo que:

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

§  1o A  fundamentação  da  pronúncia  limitar-se-á  à
indicação  da  materialidade  do  fato  e  da  existência  de
indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo
o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o
acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as
causas de aumento de pena.”

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 das provas colacionadas, a 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 no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 15/18.
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No  tocante  à  autoria  delitiva,  há,  nos  autos,  fortes  indícios  do
recorrente  ser  autor  do  fato  delitivo,  notadamente,  pelos  depoimentos  constantes  no
caderno  processual  e  pela  confissão  do  próprio  recorrente  às  fls.  104,  em  seu
interrogatório.

Desse modo, pelo que se vê, não há como acolher a tese defensiva
suscitada no recurso, fulcrada no pedido de impronúncia, haja vista que tais alegações,
ante as provas colhidas até o presente momento processual, não resultam estreme de
dúvidas, para que, assim, seja reconhecida nesta fase processual.

À primeira vista, o presente caso deve ser averiguado pelo Júri
Popular da 1ª Vara da Comarca de Sousa/PB, até porque na capitulação imposta ao
recorrente, o magistrado tipificou como incurso nas penas dos arts. 121, §2º, II, II e IV,
do Código Penal Brasileiro.

Ademais,  no  momento  da  pronúncia,  segundo  os  preceitos
jurisprudenciais  e  doutrinários,  para  que  seja  proferida  uma  decisão  absolutória  ou
desclassificatória, necessário que as provas sejam claras, plenas e límpidas, de modo a
embasar a pronúncia do acusado, e não cometer-lhe uma injustiça.

Por oportuno, vejamos a jurisprudência pátria:

“RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  TRIBUNAL  DO
JÚRI.  HOMICÍDIO  SIMPLES  NA  FORMA  TENTADA.
MANUTENÇÃO  DA  PRONÚNCIA.  Na  sentença  de
pronúncia, fase do procedimento em que vige o principio "in
dubio  pro  societate",  existindo  dúvida  quanto  ao  agir  do
acusado,  esta  deverá  ser  dirimida  pelo  Tribunal  do  Júri.
DESCLASSIFICAÇÂO.  INDEFERIMENTO.  A
desclassificação do delito  importa em apreciação do  animus
necandi, matéria de competência exclusiva do Tribunal do Júri,
só podendo ser operada nesta fase processual quando há certeza
absoluta  da  inexistência  do  dolo  de  matar.  NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA. (TJRS – RESE
Nº  70041994948 –  Primeira  Câmara Criminal  –  Relª.  Desª.
Osnilda Pisa – J. 31.08.2011).

“(...)  II.  A  pronúncia  deve  comportar  apenas  juízo  de
admissibilidade da acusação, com prova da materialidade do
ilícito e indícios de autoria ou participação. III. As dúvidas
existentes  acerca  do  crime  devem  ser  resolvidas  pro
societate,  para  que  não  seja  violado  o  comando
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constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do
Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.     IV. A
inexistência de prova cabal  da  ausência de  animus necandi,
impede a desclassificação nesta fase. (...)” (TJDFT – RESE N°
20101010058245RSE – Relª. Desª. Sandra de Santis – Primeira
Turma Criminal – J. 08.09.2011 – DJ 07.10.2011, p. 199).

Desta  forma,  não  cabia  ao  magistrado  outra  opção  senão  o  de
pronunciar o acusado, nos termos em que o fez, ante a análise confirmatória da autoria do
delito sem adentrar no mérito, até porque, na sentença de pronúncia não há julgamento de
mérito.

Nesse sentido, a decisão atacada cumpriu com seus parâmetros
técnicos para sua elaboração, preenchendo corretamente as diretrizes exigidas no art.
413 do CPP.

Ante todo o exposto, em harmonia parcial com o parecer da douta
Procuradoria de Justiça,  NEGO PROVIMENTO  a ambos os recursos, mantendo-se
integralmente a sentença recorrida.

É o meu voto.

Presidiu  a  Sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal e Relator.
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores  Márcio Murilo  da
Cunha Ramos e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  aos  trabalhos  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Joaci
Juvino da Costa Filho, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, em João Pessoa, aos 20 (vinte) dias
do mês de março do ano de 2018.

João Pessoa, 21 de março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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