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A C Ó R D Ã O

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO  N°  0001264-68.2017.815.0000 –  1ª  Vara
Criminal da Comarca de Sousa/PB – Tribunal do Júri
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
01 RECORRENTE: Representante do Ministério Público
02 RECORRENTE: Oriomar Ribeiro da Silva
ADVOGADO:  Bel. Francisco de Assis Fernandes de Abrantes (OAB/PB 21.244) e
Deoclécio Cavalcanti G. de Souza (Estagiário)
03 RECORRENTE: Otonimar Ribeiro da Silva
ADVOGADO: Bel. João Hélio Lopes da Silva (OAB/PB 8.732)
RECORRIDOS: Os mesmos

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.
IRRESIGNAÇÃO  MINISTERIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO  TENTADO.  PRONÚNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  NÃO  APLICAÇÃO  DO
PRINCÍPIO  DA  CONSUNÇÃO.  ART.  14  DA  LEI
10.826/2003 E ART. 121, § 2°, II E IV, C/C O ART. 14, II,
DO  CÓDIGO  PENAL.  INVIABILIDADE.  PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO FOI O CRIME MEIO
PARA O DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
DESPROVIMENTO DO APELO

1. Verificado que o delito de porte ilegal de arma de fogo
é um crime meio para o delito de tentativa de homicídio,
cabível a  aplicação do princípio da consunção,  com a
consequente  impronúncia  dos  recorrentes  pelo  delito
previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03.

2. Não descrito na denúncia o porte ilegal da arma de
fogo em momento diverso, é possível concluir, mesmo
sem o ingresso aprofundado nos elementos probatórios,
que aquele delito constituiu ato meio ao suposto crime
doloso contra a vida.

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.
IRRESIGNAÇÃO  DA  DEFESA.  PRELIMINAR.
NULIDADE.  CARÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO
DAS  QUALIFICADORAS.  NÃO  ACOLHIMENTO.
QUALIFICADORAS  POSTAS  NA  DENÚNCIA  E
MANTIDAS  NA  PRONÚNCIA.  ANÁLISE  DE
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COMPETÊNCIA  DO  JÚRI.  EXCESSO  DE
LINGUAGEM.  PRELIMINAR  AFASTADA.
OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PREVISTOS NO ART.
413,  §  1º,  DO  CPP.  MÉRITO.  PEDIDO  DE
ABSOLVIÇÃO  SUMÁRIA.  IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.  MATERIALIDADE
COMPROVADA.  PRESENÇA  DE  INDÍCIOS
SUFICIENTES  DE  AUTORIA.  DECISÃO  DE
PRONÚNCIA  QUE  NÃO  EXIGE  CERTEZA,  MAS
JUÍZO FUNDADO DE SUSPEITA. DUAS VERSÕES
QUE NÃO PERMITEM, DE SÚBITO, A EXCLUSÃO
DO ANIMUS NECANDI.  DESCLASSIFICAÇÃO PARA
LESÃO  CORPORAL LEVE.  NÃO  ACOLHIMENTO,
FASE  DE  MERO  JUÍZO  DE  ADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  IN  DUBIO  PRO
SOCIETATE.  PRONÚNCIA  MANTIDA.
DESPROVIMENTO.

1.  Não  se  pode  afastar  as  qualificadoras  do  crime  de
homicídio, visto revolver profundo exame das provas para
questionar  a  incidência  delas  na  capitulação punitiva,  o
que demandaria a imersão no juízo de valor do Tribunal ad
quem,  o  que  não  é  permitido,  para  não  afrontar  a
competência  do  Júri  Popular,  ante  o  princípio  do  juiz
natural.  Além disso,  se  a  qualificadora  foi  imputada na
denúncia e mantida na pronúncia, como ocorreu no caso,
não  se  permite  sua  exclusão,  em  sede  de  recurso  em
sentido estrito, pelo órgão ad quem.

2. Não há se falar em excesso de linguagem na decisão
recorrida  quando  o  Magistrado  apenas  demonstrou,  de
forma  segura,  a  materialidade  do  delito  e  os  fortes
indícios  da  autoria,  bem  como  a  configuração  das
qualificadoras.

3. Para a sentença de pronúncia, basta, apenas, a prova da
materialidade do fato e indícios suficientes de sua autoria, a
fim de que seja submetido a julgamento pelo Júri Popular.

4.  A  desclassificação  de  um  delito  para  outro,  com
mudança  de  juízo  e  confirmação  de  autoria  do  delito,
conduz  ao  mérito  da  causa  e,  na  pronúncia,  não  há
julgamento de mérito.
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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, por unanimidade, em negar provimento aos recursos, nos termos do
voto do Relator, em harmonia com o Parecer Ministerial.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara da Comarca de Sousa/PB – Tribunal do Júri, (1)
Francisco Girlan Alves, (2) Oriomar Ribeiro da Silva (“Novinho”), (3) Otonimar Ribeiro
da Silva (“Tonimar”), (4) Francisco Filho de Sousa (“Paulinho”) e (5) Jucélio Sabino da
Silva (“Bobe”), qualificados na inicial,  foram denunciados, os 3 (três) primeiros, pela
prática, em tese, do crime do art. 121, § 2°, II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal; os 2
(dois) últimos, nas sanções do art.  129 do mesmo Estatuto Repressivo, em razão dos
fatos assim narrados na inicial acusatória (fls. 2-5):

“Emerge do inquérito policial em anexo que no dia 07 de
março de 2011, por volta das 02h30min, no Bairro Jardim
Brasília,  Sousa-PB,  os  1°,  2°  e  3°  denunciados
perpetraram o delito de tentativa de homicídio em face
das vítimas Francisco Lindonjonhson Rodrigues da Silva
e  Francisco  Henrique  Tavares,  enquanto  o  4º  e  5°
denunciados  cometeram o  delito  de  lesão  corporal  em
detrimento do Sr. Francisco Girlan.

Exsurge  das  peças  informativas  que  na  madrugada
sobredita, após uma festa de carnaval, ocorreu uma briga
nas proximidades da bueira, no Jardim Brasília envolvendo
Francisco Filho (4° denunciado) e Jucélio (5° denunciado)
contra o Sr. Francisco Girlan (1° denunciado), que tentava
defender o menor Wesley (filho do 2° acusado).

Consta  dos  autos,  que  Francisco  Girlan  saiu  ferido,
conforme  laudo  de  constatação  de  ofensa  física  em
anexo,  e ato contínuo correu,  afirmando que iria  pegar
uma arma; Francisco Filho e Jucélio, a seus turnos, foram
em direção a suas casas.

Ocorre que momentos depois da briga, Francisco Girlan
juntou-se ao 2º e 3º denunciados, e foram atrás do 4° e 5°
denunciados, não os encontrando; Depararam-se, todavia,
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com os senhores Francisco Lindonjonhson Rodrigues da
Silva, Francisco Henrique Tavares e Franklin Gomes de
Lucena, para o infortúnio destes.

Registra-se que o 2° acusado, embora advertido de não se
tratar  das  pessoas  envolvidas  na  briga,  desferiu  vários
tiros que acertaram Lindonjonhson e Francisco Henrique,
causando as lesões descritas nos laudos acostados.

Franklin Gomes, que estava em companhia das vítimas,
afirmou reconhecer os acusados em razão de já ter jogado
futebol com eles, e quanto a Girlan o reconheceu quando
o viu na delegada. Elucidou ainda que quem atirou foi
Josemar.

O 1° e 3° acusados afirmaram que não tiveram nenhuma
relação com a tentativa de homicídio; o 4º confessou que
se agarrou com Girlan e caíram pelo chão;  o 5°,  nega
participação  na  briga,  afirmando  que  tentou  apartar  a
discussão,  conseguindo;  o  2°  acusado,  por  sua  vez,
evadiu-se do distrito da culpa.”

Recebimento da denúncia no dia 20.06.2011 (fl. 2).

Citados, devidamente, os réus Jucélio Sabino da Silva às fl. 59 e
Otonimar Ribeiro da Silva à fl. 114. Já os acusados Oriomar Ribeiro da Silva e Francisco
Girlan Alves foram citados por edital (fls. 129 e 130, respectivamente).

Os denunciados Francisco Filho de Sousa e Jucelio Sabino da Silva
apresentaram resposta à acusação à fl. 64.

Por  sua  vez,  Otonimar  Ribeiro  da  Silva  apresentou  Resposta  à
Acusação às fls. 132-133.

Suspensão  do  processo  e  do  prazo  prescricional  em  face  de
Francisco Girlan Alves e Oriomar Ribeiro da Silva, haja vista não terem apresentado
defesa prévia nem constituído Defensor (fl. 136).

Concluída a instrução, foram apresentadas as alegações finais pelo
Parquet (fls. 408-417) e pela Defesa (fls. 420-425).

Após, em decisão de fls.  437-445, o MM. Juiz declarou extinta a
punibilidade dos acusados Francisco Filho de Sousa e Jucélio Sabino da Silva, nos termos
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do art. 107, IV, c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal,  pronunciando, no entanto, os
acusados Francisco Girlan Alves, Oriomar Ribeiro da Silva e Otonimar Ribeiro da Silva,
como incursos  no crime previsto no  art.  121,  §  2°,  II  e  IV,  c/c  o  art.  14,  II,  do CP,
submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sousa/PB.

Irresignado, o Representante do Ministério Público interpôs Recurso
em Sentido Estrito (fl. 447), pugnando pela reforma da sentença, com base no art. 581, V,
do CPP1, alegando, em síntese, que resta evidente a existência de elementos de autoria e
materialidade de infração penal conexa ao delito do homicídio tentado, a saber, crime de
porte ilegal de arma de fogo encartado no art. 14 da Lei 10.826/2003 (fls. 448-456).

Também, inconformada, a i. Defesa de Oriomar Ribeiro da Silva,
interpôs  recurso  em sentido  estrito  (fl.  465),  pugnou,  em suas  razões  (fls.481-502),
preliminarmente,  pelo  reconhecimento  da  nulidade  da  decisão  que  pronunciou  o
recorrente, em face carência de fundamentação no que se refere aos motivos que levaram
o Juízo a quo a recepcionar as qualificadoras. Aduz ainda, em sede de preliminar, que o
magistrado expressou juízo de valor sobre fato comprometendo sensivelmente a defesa
dos recorrentes perante o Tribunal Popular, recaindo em excesso de linguagem. 

No  mérito,  pugna  pela  absolvição  sumária  do  recorrente,  sua
impronúncia  ou  mesmo a  desclassificação  do delito,  asseverando  que  inexiste  prova
robusta para condenação e que sua intenção foi, apenas, lesionar a vítima, efetuando para
tanto apenas um disparo, devendo portanto ser desclassificado o delito perpetrado para o
art. 129 do Código Penal Brasileiro. 

Igualmente, a Defesa de Otonimar Ribeiro da Silva interpôs recurso
em sentido estrito (fl. 467), aduzindo, em suas razões (fls. 481-502), que seja conhecido e
provido o recurso impronunciando-o, por haver claros indícios de ter agido sem o palio do
animus necandi. Ao final, pugna pela desclassificação do delito para lesão corporal leve.

Tanto o Parquet quanto a Defesa de cada recorrido apresentaram as
contrarrazões aos recursos interpostos (fls. 472-479; 503-505 e 515-527).

Na fase do juízo de retratação, o MM. Juiz a quo manteve os termos
da sentença de pronúncia (fl. 528).

No Parecer de fls. 543-550, o Procurador de Justiça Joaci Juvino da
Costa Silva opinou pelo desprovimento dos recursos.

Conclusos os autos, pedi dia para julgamento.

1 Art. 581.  Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:
[...];
V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-
la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante.
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É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL:

Os recursos são tempestivos e adequados, eis que se trata de sentença
de pronúncia impugnada através dos pertinentes recursos em sentido estrito (ART. 581, IV
DO CPP), cujas interposições se deram dentro do prazo legal.

Portanto, conheço dos recursos.

2. DO RECURSO MINISTERIAL:

Conforme  relatado,  em  suas  razões  recursais  (fls.  447-456),  o
Representante  do  Ministério  Público  atuante  na  1ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de
Sousa/PB, insurge-se contra a decisão que aplicou o princípio da consunção quanto ao
crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003 e o art. 121, § 2°, II e IV, c/c o art. 14, II, do
Código Penal, aduzindo o parquet, que há elementos suficientes no tocante a conexão entre
os crimes de porte ilegal de arma de fogo e homicídio tentado, requerendo a reforma parcial
da sentença de pronúncia para submeter os réus a julgamento pelo Conselho de Sentença
quanto ao crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003.

Sem êxito tal pretensão recursal.

Inicialmente,  impende  ressaltar  que  o  Princípio  da  Consunção  ou
Absorção deve ser aplicado quando houver sucessão de infrações penais,  de forma que
algumas condutas eventualmente perpetradas se afigurem como meios necessários à prática
de outras, mais graves que aquelas. Nesse diapasão, o crime fim absorve o crime meio.

Frise-se que tal Princípio é utilizado como um dos critérios para
solução de conflitos aparentes de normas penais.

Sobre o tema, discorre Guilherme de Souza Nucci (in Manual de
Direito Penal. 11. ed., Rio de Janeiro: Forense: 2015, p. 112):

“CRITÉRIO DA ABSORÇÃO (OU CONSUNÇÃO).
Quando o fato previsto por uma lei está, igualmente,
contido  em  outra  de  maior  amplitude,  aplica-se
somente  esta  última.  Em  outras  palavras,  quando  a
infração prevista na primeira norma constituir simples
fase  de  realização  da  segunda  infração,  prevista  em
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dispositivo  diverso,  deve-se  aplicar  apenas  a  última.
Conforme esclarece Nicás, ocorre a consunção quando
determinado tipo  penal  absorve  o  desvalor  de  outro,
excluindo-se este da sua função punitiva. A consunção
provoca  esvaziamento  de  uma  das  normas,  que
desaparece  subsumida  pela  outra  (El  concurso  de
normas penales, p. 157).”

Assim sendo, verifica-se que, agiu com acerto o MM Juiz singular,
ao aplicar o Princípio da Consunção quanto aos crimes previstos no art. 121, § 2°, II e IV,
c/c o art. 14, II, do Código Penal e o previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, eis que restou
amplamente demonstrado nos autos.

Eis que se verifica, no caderno processual, que o apelado, só após se
envolver  em  confusão,  foi  buscar  a  arma  de  fogo  para  atingir  a  vítima,  restando
demonstrado que o delito previsto no art. 14 da Lei n° 10.826/03 constituiu mera fase
preparatória para a efetivação de conduta mais grave, no caso, a tentativa de homicídio,
servindo de apoio à execução do crime contra a vida.

O contexto fático seria diferente caso a arma fosse encontrada com
o acusado tempo depois  do  delito,  demonstrando inexistir  qualquer  vínculo  entre  as
condutas típicas, o que não ocorreu.

No caso em apreço, malgrada a comprovação da ocorrência de um
crime doloso contra  a  vida e  a  existência  de  indícios  suficientes  de  autoria,  não foi
narrada na denúncia, nem consta nos autos, informação a respeito da prática autônoma,
anterior ou posterior, do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Como não imputado o cometimento do porte ilegal da arma de fogo
em  momento  diverso,  é  possível  constatar  que  aquele  delito,  conforme  narrado  na
denúncia, mesmo sem o ingresso aprofundado nos elementos probatórios, constituiu ato
meio ao suposto homicídio tentado. 

A propósito:

“APELAÇÃO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
-  ABSORÇÃO  PELO  CRIME  MAIS  GRAVE
(HOMICÍDIO  TENTADO)  -  NECESSIDADE.  O
Princípio da Consunção somente tem aplicação quando
há  sucessão  de  infrações  penais,  sendo  que  certas
condutas são tidas como meios necessários para a prática
de outras,  mais  graves  que aquelas.  Assim,  aplica-se  o
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referido  princípio  quando os  crimes  de  porte  ilegal  de
arma de fogo for perpetrado no mesmo contexto fático,
servindo de  apoio  à  preparação ou execução do crime
mais  grave  (Tentativa  de  Homicídio).  (TJMG  -  AP
0013051-87.2016.8.13.0452  -  Rel.  Octavio  Augusto  de
Nigris Boccalini - DJe 01.09.2017)”.

“RECURSO  CRIMINAL.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.
HOMICÍDIO  TENTADO.  IMPRONÚNCIA.  PROVA
DA MATERIALIDADE  E  INDÍCIOS  SUFICIENTES
DE  AUTORIA.  NÃO  CABIMENTO.  PRONÚNCIA
PRESERVADA. 1. A sistemática do Tribunal do Júri, não
sem  razão,  constitui-se  de  duas  fases  distintas,  a
formação da culpa (judicium accusationis) e o juízo de
mérito  (judicium  causae).  Na  primeira,  cabe  ao  juiz
aquilatar se o fato narrado pela acusação subsome-se aos
preceitos  incriminadores  previstos  no  art.  74,  §  1º,  do
Código de Processo Penal, bem como se existe o lastro
probatório necessário - leia-se indícios suficientes - para
imputá-lo ao acusado. 2. Se comprovada a materialidade
do  crime  doloso  contra  a  vida  e  presentes  os  indícios
suficientes da autoria, inafastável a decisão de pronúncia,
a teor do art. 413 do Código de Processo Penal. PORTE
ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO.  AFERIÇÃO  DA
ADMISSIBILIDADE  DO  CRIME  CONEXO.
POSSIBILIDADE.  PRÁTICA  DE  CONDUTA
AUTÔNOMA  AO  DELITO  DOLOSO  CONTRA  A
VIDA NÃO NARRADA NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO
DA  CONSUNÇÃO.  ADEQUAÇÃO  DEVIDA.  1.  A
admissibilidade  do  crime  conexo,  a  exemplo  do  delito
doloso  contra  vida,  deve  ser  investigada  na  fase  de
formação  da  culpa,  não  se  podendo  submetê-lo  ao
Conselho de Sentença se  a  imputação carecer  de  justa
causa, bem como não haver prova da materialidade ou
indícios  suficientes  de  autoria.  2.  Não  descrito  na
denúncia  o porte  ilegal  da  arma de fogo em momento
diverso,  é  possível  concluir,  mesmo  sem  o  ingresso
aprofundado nos elementos probatórios, que aquele delito
constituiu  ato  meio  ao  suposto  crime  doloso  contra  a
vida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC -
Recurso  Criminal  nº  2015.038126-7  -  Rel.  Moacyr  de
Moraes Lima Filho - j. 04.08.2015)”.
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“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -  HOMICÍDIO
QUALIFICADO  TENTADO,  PORTE  ILEGAL  DE
ARMA  DE  FOGO  DE  USO  PERMITIDO  E
CORRUPÇÃO  DE  MENOR  -  PRONÚNCIA  -
LEGÍTIMA  DEFESA  -  AUSÊNCIA  DE  PROVA
INEQUÍVOCA  -  ABSOLVIÇÃO  SUMÁRIA  -
IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E INDÍCIOS
SUFICIENTES DE AUTORIA -  ABSOLVIÇÃO COM
RELAÇÃO  AO  CRIME  CONEXO  -
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO  DA  CONSUNÇÃO  NO  DELITO  DE
PORTE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO
PERMITIDO  -  VIABILIDADE  -  RECURSO
PARCIALMENTE  PROVIDO.  1.  A  legítima  defesa,
como causa de exclusão de crime a ensejar a absolvição
sumária  (art.  415,  IV,  CPP),  somente  pode  ser
reconhecida  se  restar  incontroverso,  pelo  conjunto
probatório dos autos, que o agente praticou o fato, usando
de meios moderados, para repelir injusta agressão, atual
ou  iminente,  a  direito  seu  ou  de  outrem.  2.  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. 3. Verificado que o delito
de porte ilegal de arma de fogo é um 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 - RESE 0328514-49.2013.8.13.0145 -
Rel. Júlio César Lorens - DJe 17.07.2017)”.

Dessarte,  in  casu,  deve  ser  aplicado  o  Princípio  da  Consunção,
mantendo-se a absolvição dos recorrentes  Francisco Girlan Alves, Oriomar Ribeiro da
Silva  e  Otonimar  Ribeiro  da  Silva,  da  prática  do  crime  previsto  no  art.  14  da  Lei
10.826/03, pois absorvido pelo crime mais grave, o de tentativa de homicídio.

3. DOS RECURSOS DA DEFESA:

Em  suas  razões  recursais,  os  recorrentes  se  insurgem  contra  a
decisão  que  os  pronunciou,  pugnando a  defesa  de  Oriomar  Ribeiro  da  Silva,
preliminarmente,  pelo  reconhecimento  da  nulidade  da  mencionada  decisão,  ante  a
carência de fundamentação no que se refere aos motivos que levaram o Juízo a quo a
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recepcionar as qualificadoras. E, ainda, que o magistrado expressou juízo de valor sobre
fato comprometendo sensivelmente a defesa dos recorrentes perante o Tribunal Popular,
recaindo em excesso de linguagem.

No  mérito,  pugna  pela  absolvição  sumária  do  recorrente,  sua
impronúncia  ou  mesmo a  desclassificação do  delito,  asseverando que  inexiste  prova
robusta para condenação e que sua intenção foi, apenas, lesionar a vítima, efetuando para
tanto apenas um disparo, devendo portanto ser desclassificado o delito perpetrado para o
art. 129 do Código Penal Brasileiro. 

Já  a  defesa  de  Otonimar  Ribeiro  da  Silva,  pugna  para  que  seja
conhecido e provido o recurso impronunciando-o, por haver claros indícios de ter agido sem
o palio do animus necandi. Ao final, pela desclassificação do delito para lesão corporal leve.

Não assiste razão aos recorrentes.

3.1. DAS PRELIMINARES:

Da carência de fundamentação das qualificadoras:

Alegou  o  recorrente,  Oriomar  Ribeiro  da  Silva, nulidade  da
sentença guerreada,  alegando haver  carência  de  fundamentação no que se  refere  aos
motivos que levaram o Juízo a quo a recepcionar as qualificadoras.

Todavia, não há como acolher tal pleito. 

Inicialmente cumpre ressaltar que, nos crimes de competência do
Tribunal Popular somente é possível afastar qualificadora na fase de pronúncia, quando,
notoriamente, desprovidas de provas ou estranhas aos fatos descritos nos autos, o que
não ocorre na presente situação.

Assim, verifica-se que as qualificadoras previstas no art. 121, § 2°,
II  e  IV,  do  Código  Penal,  foram  reconhecidas  pelo  magistrado  na  pronúncia,  não
havendo como proceder com sua exclusão, em sede de recurso em sentido estrito, pelo
órgão ad quem, conforme orientação pacificada no E. STJ:

“Denúncia  –  Imputação  de  homicídio  qualificado  –
Determinação  mantida  na  pronúncia  –  Tribunal  a  quo
que,  em  sede  de  recurso  em  sentido  estrito,  exclui  a
qualificadora  –  Inadmissibilidade,  pois  tal  tema  é
reservado ao Tribunal do Júri. [...] Se a denúncia imputou
ao réu o crime de homicídio qualificado, tendo a sentença
de  pronúncia  mantido  a  determinação  contida  na  peça
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acusatória, é inadmissível que o Tribunal a quo, em sede
de recurso em sentido estrito, exclua a qualificadora, pois
a apreciação de tal tema é reservado ao Tribunal de Júri.”
(STJ – RT 772/558)”.

“Se  a  denúncia  imputa  ao  réu  crime  de  homicídio
qualificado  e,  na  sentença  de  pronúncia  o  Juiz
monocrático mantém a decisão contida na peça acusatória,
não pode o Tribuna a quo, em sede de recurso em sentido
estrito, excluir circunstância qualificante, pois, segundo a
jurisprudência  pretoriana,  o  tema deve ser  reservado ao
Tribunal do Júri, que é o Juiz natural competente para o
julgamento dos crimes dolosos contra a vida, ex vi do art.
5°, XXXVIII, da CF.” (STJ – RT 743/601).

Deve-se deixar ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação, razão
pela  qual  não  se  permite  decotar  qualificadoras  na  fase  de  pronúncia,  salvo  quando
manifestamente improcedentes.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci (in Código de Processo
Penal Comentado - 10. ed., São Paulo: RT, 2011, p. 801)) assim esclarece:

“Afastamento de qualificadoras e causas de aumento: as
circunstâncias  legais,  vinculadas  ao  tipo  penal
incriminador,  denominadas  qualificadoras  e  causas  de
aumento são componentes da tipicidade derivada. Logo,
constituem a materialidade do delito, envolvendo o fato
básico e todas as suas circunstâncias. Quando presentes,
devem  ser  mantidas  na  pronúncia  para  a  devida
apreciação pelo Tribunal do Júri. Entretanto, se as provas
não as sustentarem, devem ser afastadas pelo magistrado.
Na  dúvida,  o  juiz  mantém  as  referidas  circunstâncias
legais para a apreciação dos jurados; possuindo certeza
de que não há amparo algum para ampará-las, torna-se
fundamental  o  seu  afastamento.  Na  jurisprudência:
TJSE: "Nos crimes de competência do Tribunal Popular
somente  é  possível  afastar  qualificadora  na  fase  de
pronúncia, quando, notoriamente, desprovidas de provas
ou  estranhas  aos  fatos  descritos  nos  autos,  o  que  não
ocorre na presente situação" (RSE 0024/2004-SE, CC.,
Rel. Edson Ulisses de Melo, 28.04.2009). [...].”

Diante  de  tais  considerações,  conclui-se  que  o  decote  de
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qualificadoras somente poderá ocorrer se, de forma incontroversa, as provas acostadas
aos autos mostrarem que as referidas circunstâncias são manifestamente improcedentes,
o que não restou comprovado no caso em tela.

Do excesso de linguagem:

Alegou  a  defesa,  ainda,  que  houve  excesso  de  linguagem,  ao
afirmar que o magistrado adentrou no mérito da questão, ultrapassando os limites da
sentença de pronúncia, todavia, também não assiste razão tal pleito.

Não se verifica na decisão de pronúncia de fls. 437-445 qualquer
ilegalidade ou excesso de linguagem, vez que, o magistrado singular fundamentou sua
decisão, a partir das provas colacionadas.

No caso, entendo que o magistrado obedeceu ao disposto no art.
413,  § 1º,  do CPP. Ao contrário do que alega o apelante,  o juiz não examinou com
profundidade  as  provas  de  autoria,  tampouco  fez  análise  exaustiva  da  prova  da
qualificadora. Os parâmetros legais não foram ultrapassados, pois o juiz sentenciante
apenas apontou a prova da materialidade e os indícios de autoria, bem como somente
especificou as circunstâncias das qualificadoras, de forma a justificar o encaminhamento
dos acusados ao Tribunal Popular, sem qualquer manifestação pessoal acerca das provas.

Não há excesso na linguagem do magistrado que configure nulidade
da decisão de pronúncia quando, convencido da materialidade do fato e dos indícios de
autoria, determina o julgamento do acusado pelo Conselho de Sentença, porque fundada
tão-somente em juízo de prelibação.

Este é o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS CORPUS. 2. Pronúncia em sede de recurso
em sentido estrito. Possibilidade. 3. Indícios de autoria e
materialidade do crime. 4.  Excesso de linguagem. Não
ocorrência.  5.  In  dubio  pro  societate.  Prevalência.
Garantia da competência reservada ao Tribunal do Júri.
6.  Tratando-se  de  pronúncia,  exige-se  apenas  juízo  de
admissibilidade. Precedentes. 7. Ordem denegada. (STF
-  HC  113.156/RJ  -  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes  -  DJE
29/05/2013 - Pág. 43)”. 

“RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  AUSÊNCIA  DE  EXCESSO  DE
LINGUAGEM  NA  PRONÚNCIA  QUANDO  O
MAGISTRADO  ATENDE  ESTRITAMENTE  AOS
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REQUISITOS  LEGAIS.  PRESENTES  INDICÍOS
SUFICIENTES DE AUTORIA, DEVE SER MANTIDA
A PRONÚNCIA.  EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO IN
DUBIO PRO SOCIETATE, A QUALIFICADORA NÃO
DEVE SER EXCLUÍDA NESTA FASE PROCESSUAL,
SALVO  QUANDO  MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS.  RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Desferir disparos
de  arma  de  fogo  de  modo  inesperado,  com  animus
necandi, contra vítima que estava em um bar, ceifando-
lhe a vida, é conduta que, em tese, se amolda ao artigo
121,  §  2º,  inciso  IV,  do  Código  Penal,  devendo  ser
julgada  pelo  Júri  Popular.  II.  Não  há  excesso  na
linguagem  do  magistrado  que  configure  nulidade  da
decisão  de  pronúncia  quando,  convencido  da
materialidade do fato e dos indícios de autoria, determina
o  julgamento  do  acusado  pelo  Conselho  de  Sentença,
porque fundada tão-somente em juízo de prelibação. III.
Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal,
a pronúncia, fase em que vigora o princípio do in dubio
pro  societate,  como  mero  juízo  de  admissibilidade  da
acusação,  deve  ser  proferida  sempre  que  o  juiz  se
convencer  da  existência  do  crime  e  houver  indícios
suficientes de que o réu seja o seu autor. lV. Deve ser
mantida  a  qualificadora  quando o  disparo  de  arma de
fogo que causa a morte é efetuado de forma que dificulte
ou  torne  impossível  a  defesa  do  ofendido.  Ademais,
qualquer tese defensiva somente há de ser acatada, nesta
fase, se indubitavelmente demonstrada nos autos, sendo
que,  caso  negativo,  há  de  ser  mantida  a  competência
constitucional do Conselho de Sentença para analisá-la.
V  -  Recurso  conhecido  e  não  provido.  (TJDF  -  Rec
2013.03.1.027831-7  -  Rel.  Des.  José  Guilherme  -
DJDFTE 17/10/2013 - Pág. 162)”.

“RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  HOMICÍDIO
TENTADO.  (1)  EXCESSO  DE  LINGUAGEM  NA
PRONÚNCIA.  Inocorre  excesso  de  linguagem,  se  o
magistrado  apenas  aponta  os  fundamentos  que  o
motivaram a  lavrar  sentença  de  pronúncia,  obedecendo,
destarte,  o  artigo  93,  IX,  da  CF.  (2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. É
incomportável a desclassificação de homicídio tentado para
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lesão  corporal,  quando  não  foram  carreadas  aos  autos
provas inequívocas da inexistência de  animus necandi na
conduta do agente.  (3) DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.
Se o acervo probatório é inconclusivo para afirmar que o
recorrente  desistiu  voluntariamente  da  empreitada
criminosa, não há como reconhecer os benefícios do artigo
15  do  Código  Penal.  (4)  EXCLUSÃO  DE
QUALIFICADORA.  Havendo  indicação  quanto  à
ocorrência da qualificadora, não deve ser afastada no juízo
de admissibilidade da acusação, cabendo ao Conselho de
Sentença apreciá-la. (5) RECURSO IMPROVIDO. (TJGO
-  RSE  0243287-87.2007.8.09.0024  -  Rel.  Des.  Edison
Miguel da Silva Jr - DJGO 27/09/2013 - Pág. 311)”.

Assim, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da decisão
de pronúncia, à alegação "excesso na linguagem", pois a decisão de pronúncia tomou por
base as  provas  colhidas  durante  a  instrução processual,  as  quais  se  revelaram claras
quanto aos indícios da autoria e da materialidade delitivas, pressupostos essenciais para
se exarar uma decisão de pronúncia,  em obediência ao disposto no art.  413, § 1º do
Código de Processo Penal e art. 93, IX, da Constituição Federal.

3.2. DO MÉRITO:

Quanto ao pleito pela absolvição e/ou impronúncia:

Analisando os Recursos em Sentido Estrito interpostos, verifica-se
que  não  há  como  acolher  a  tese  de  absolvição  sumária  e/ou  impronúncia  neles
suscitados, haja vista que tais alegações, ante as provas colhidas no sumário, não resulta
estreme de dúvidas, para que, assim, seja reconhecida nesta fase processual, devendo, de
fato, a mencionada situação ser averiguada pelo Conselho de Sentença.

Ora,  como  é  cediço,  a  teor  do  art.  413  do  CPP,  bastam para  a
pronúncia, a prova da materialidade do fato e os indícios de autoria do delito, in verbis:

“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.”

Dessa forma, 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  os  acusados,  transferindo ao  Júri  Popular  a  competência  para  analisar  os
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pormenores da questão, conforme insculpido no art. 5º, XXXVIII, da Carta Magna.

Além do mais, durante o cotejo probatório, vindo a ocorrer dúvida,
esta pesa em favor da sociedade, ou seja, as dúvidas quanto à certeza do crime e da
autoria  deverão  ser  dirimidas  durante  o  julgamento  pelo  Tribunal  do  Júri,  já  que  a
decisão de pronúncia é de mera admissibilidade do Juízo.

Assim, no caso, 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).

Por conseguinte, não havia outro caminho a ser seguido pelo douto
magistrado singular, senão, o de pronunciar os réus, nos termos em que o fez.

Em verdade,  a  decisão de pronúncia cumpriu com os parâmetros
técnicos para sua elaboração, pois perfez sobremaneira os pontos legais exigidos pelo art.
413 do CPP, sem haver excesso de linguagem e de adjetivos, ou seja, não adentrou no
cotejo probatório para não invadir o espaço de competência do Júri Popular, que, nestes
casos, é o juiz natural para apreciação e julgamento da causa.

Ademais, no caso em apreço, a materialidade do crime doloso contra
a vida está evidenciada no boletim de ocorrência (fls. 03), Laudos de Constatação de
Ferimento (fls. 11/12 e às fls. 15/16) e na prova oral coligida ao longo da persecução.

Quanto à autoria, a despeito do inconformismo, verifica-se que há
indícios  suficientes,  conforme demonstrado nos  depoimentos  das  vítimas,  bem como
pelas declarações das testemunhas, como consta nos depoimentos transcritos: 

“[...] quando já se aproximava da casa de Franklin, vinha
três  elementos  no  sentido  contrário  e  que,  um estava
armado  e  disparou  contra  o  declarante  e  Francisco
Henrique;  Que  afirma  o  declarante  que  o  autor  dos
disparos disse o seguinte: "nós estávamos atrás de uma
pessoa, mas não encontramos e vamos atirar em vocês" e
em  seguida  efetuou  os  disparos.”  -  Vítima  Francisco
Lindonjonhson Rodrigues da Silva à fl. 25 

“[...] que avistou três elementos que vinham correndo
em  sentido  contrário  e  que,  um  estava  armado,  um
moreno, gordo e baixo e foi este quem disparou contra
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o declarante, efetuando quatro disparos e em seguida
efetuou dois  disparos contra johnsinho; que afirma o
declarante que foi atingido na barriga e perdeu um rin e
johsinho  foi  atingido  na  coxa”  -  Vítima  Francisco
Henrique Tavares às fls. 23.

Da  mesma  forma,  a  testemunha  Franklin  Gomes  de  Lucena,
confirmou em audiência seu depoimento prestado perante a autoridade policial:

“[...] e quando já se aproximavam de sua casa, momento
em que avistou três elementos que vinham correndo em
sentido contrário e que um estava armado, um moreno,
gordo  e  baixo  e  disparou  contra  Lindonhjonson  e
Francisco Henrique; (...) que afirma o declarante que o
autor  dos  disparos,  Novo,  disse  o  seguinte:  "nós
estávamos atrás de uma pessoa, mas não encontramos e
vai vocês mesmo" e em seguida efetuou os disparos; (...)
que afirma o declarante que Lindonhjonson foi atingindo
na coxa e Francisco Henrique na barriga.” - Testemunha
Franklin Gomes de Lucena à fl. 24.

Fica assim evidenciado que, há fortes indícios de que o primeiro,
segundo  e  terceiro  denunciados,  tinham  a  intenção  de  matar  as  vítimas,  não  se
consumando pelo fato das mesmas terem conseguido escapar, sendo socorridas logo após.

Ora, basta haver um contexto suficiente de indícios a despontar a
existência de crime doloso contra a vida e a suposta autoria para a pronúncia ser mantida.
É o que revelam os autos.

Desta forma, diante da existência de teses antagônicas (Acusação
versus Defesa)  sobre  o  mesmo fato,  em que  há  indícios  sobre  a  autoria  delitiva,  e,
havendo dúvida, esta deve ser levada e dirimida pelo Tribunal de Júri.

Não  há,  portanto,  como  acolher  a  tese  defensiva  suscitada  no
recurso, fulcrada na absolvição sumária e/ou impronúncia, tendo em vista que as provas
colhidas  neste  momento,  não  resultam  estreme  de  dúvidas,  para  que,  assim,  seja
reconhecida nesta fase processual, de modo que o presente caso, à primeira vista, deve
ser averiguado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sousa/PB.

3.2.  Do  pleito  pela  desclassificação  do  crime  de  tentativa  de
homicídio para o de lesão corporal leve:

Ao  final,  pugna  as  defesas  dos  recorrentes  para  que  seja
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desclassificado  o crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal leve,  sob o
pretexto de que não houve animus necandi, pois sustenta que não houve a intenção de
matar a vítima, requerendo, assim, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio
para o de lesão corporal leve.

De igual forma, não merece prosperar, uma vez que há provas da
materialidade do ilícito e indícios suficientes de autoria.

Assim,  pelo  que  se  vê,  não  há  como  acolher  a  tese  defensiva
suscitada nos recursos, fulcrada na desclassificação do delito de homicídio tentado para
lesão corporal leve, haja vista que tais alegações, ante as provas colhidas neste momento
no sumário, não resultam estreme de dúvidas, para que, assim, seja reconhecida nesta
fase processual.

Assim, à primeira vista, o presente caso deve ser averiguado pelo
Júri Popular da Comarca de Campina Grandes/PB.

Nesse sentido:

“RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  HOMICÍDIO
TENTADO.  ABSOLVIÇÃO  SUMÁRIA.
INVIABILIDADE.  PROVA  DA  EXISTÊNCIA  DO
FATO  E  INDÍCIOS  SUFICIENTES  DA  AUTORIA.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  LESÃO  CORPORAL.
INCABÍVEL. DEMONSTRADO O ANIMUS NECANDI.
DECOTE  DE  QUALIFICADORAS.
IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO  NÃO  PROVIDO.
Havendo os requisitos exigidos pela Lei Processual para
a pronúncia (indícios suficientes da autoria e indicação da
materialidade  do  fato),  deve  ser  julgada  admissível  a
acusação. "Deve-se deixar ao Tribunal do Júri a inteireza
da  acusação,  razão  pela  qual  não  se  permite  decotar
qualificadoras  na  fase  da  pronúncia,  salvo  quando
manifestamente  improcedentes".  Se  a  prova  produzida
não afasta manifestamente o  animus necandi, inviável a
desclassificação para o delito de lesão corporal, impondo-
se  que  a  questão  seja  submetida  à  apreciação  pelo
Conselho  de  Sentença.”  (TJMG  -  RSE
1.0287.16.000976-0/001 - Rel. Des. Furtado Mendonça -
DJEMG 25/04/2017).

“RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  PRONÚNCIA.
HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. ABERRATIO
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ICTUS. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PARA
A  RUBRICA  DE  LESÃO  CORPORAL.
IMPOSSIBILIDADE.  MATERIALIDADE
COMPROVADA.  PRESENÇA  DE  INDÍCIOS
SUFICIENTES  DE  AUTORIA.  DECISÃO  DE
PRONÚNCIA  QUE  NÃO  EXIGE  CERTEZA,  MAS
JUÍZO  FUNDADO  DE  SUSPEITA.  DUAS  VERSÕES
QUE NÃO PERMITEM, DE SÚBITO,  A EXCLUSÃO
DO  ANIMUS  NECANDI.  VALORAÇÃO  FINAL  E
APROFUNDADA DO CONJUNTO DE PROVAS QUE
COMPETE AO E. TRIBUNAL DO JÚRI. Qualificadora
(motivo fútil), em tese, demonstrada e caracterizada -Erro
material,  retificado.  Recurso não provido.”  (TJSP -  RSE
0006184-68.2012.8.26.0028 - Rel.  Des. Juvenal Duarte -
DJESP 23/02/2017).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. Crime contra a vida.
Homicídio  tentado.  Desclassificação  para  lesão  corporal
leve. Inadmissibilidade. Irresignação ministerial recurso em
sentido estrito. In dubio pro societate. Indícios de  animus
necandi. Recurso provido. Não cabe a desclassificação do
crime  de  tentativa  de  homicídio  para  o  delito  de  lesão
corporal se as provas ensejam dúvida a respeito do dolo do
agente,  sendo  certo  que  na  fase  de  pronúncia  basta  a
existência de indícios para que o acusado seja submetido ao
tribunal do júri. A decisão de pronúncia, para submeter o
réu  ao  tribunal  do  júri,  deve  demonstrar,
fundamentadamente, a certeza da materialidade delitiva e
apontar  indícios  suficientes  da  autoria  ou  participação,
conforme  preconiza  a  norma  processual.”  (TJPB -  RSE
0002801-70.2015.815.0000  -  Rel.  Des.  Luiz  Sílvio
Ramalho Júnior - DJPB 20/05/2016).

Por  tais  considerações,  resta  amplamente  demonstrado  que  a
pronúncia  cumpriu  com os  parâmetros  técnicos,  pois  perfez, sobremaneira,  os  pontos
exigidos pelo art. 413 do CPP, sem excesso de linguagem e de adjetivos, ou seja, não
adentrou no cotejo probatório para não invadir o espaço de competência do Júri Popular,
que é o juiz natural para apreciação e julgamento da causa.

Pelo exposto, em harmonia com o parecer do douto Procurador de
Justiça, nego provimento aos apelos, para manter a sentença tal como proferida.

É o meu voto.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

A  cópia  deste  acórdão  serve  de  ofício  para  as  comunicações
judiciais que se fizerem necessárias.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Carlos Martins
Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal  e  Relator,  dele  participando  os
Desembargadors Márcio Murilo da Cunha Ramos e Arnóbio Alves Teodósio.

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, ao 1º
(primeiro) dia do mês de março do ano de 2018.

João Pessoa, 5 de março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
                     Relator
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