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RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio
qualificado na forma tentada. Art.  121,  § 2º,
inciso II, do Código Penal. Pronúncia. Irresignação.
Preliminares. Não apreciação da tese de negativa
de  autoria.  Inocorrência.  Teses  da  defesa
plenamente  enfrentadas.  Excesso  de  linguagem.
Não  vislumbrado.  Julgado  que  se  deteve  aos
limites  da  decisão. Absolvição  de  um  dos  réus.
Ausência  de  provas  da  autoria.  Estava  apenas
conduzindo  o  veículo.  Impossibilidade  de
absolvição  de  plano.  Existência de elementos
mínimos para o pronunciamento. Matéria que deve
ser  apreciada  frente  à  soberania  do  Sinédrio
Popular.  Legítima  defesa.  Provas  insuficientes.
Apreciação dos Jurados necessária para dirimir tal
alegativa. Rejeição  das  preliminares  e
desprovimento do recurso.

– Acerca da ausência de enfrentamento da tese de
negativa  de  autoria,  basta  dizer  que,  ao
reconhecer a existência de indícios mínimos desta,
quando  colocada  à  apreciação  nos  autos,
automaticamente  resta  rechaçada  qualquer
negativa dos acusados.



–  Da  simples  leitura  da  vergastada  decisão,
percebe-se que respeitou a isenção exigida nesta
fase,  para  que  não  houvesse  interferência  no
julgamento dos Senhores Jurados, tendo o douto
Magistrado a quo agido com o cuidado necessário,
evitando adentrar no âmbito da certeza.

–  Basta para a pronúncia prova de existência da
materialidade e indícios suficientes da autoria
delitiva reservando-se o exame mais apurado da
acusação para o Tribunal Popular Soberano,
competente constitucionalmente nos termos do
art. 5° inciso XXXVIII, alínea 'd', da CF/88.

– Neste instante do processo  não vige o princípio
do in dúbio pro reo, uma vez que as eventuais
incertezas pela prova se resolvem em favor da
sociedade, assim sendo, in dúbio pro societate,
cabendo apenas acrescentar que, valorações mais
aprofundadas das provas colhidas na instrução
criminal caberão apenas ao Sinédrio Popular,
competente para julgar os crimes dolosos contra a
vida, sejam eles tentados ou consumados, sede na
qual serão analisadas com propriedade as teses da
defesa.

–  Extrai-se dos autos os indícios necessários da
ocorrência do crime espelhado  na  denúncia  –
materialidade –, sendo impossível afirmar, com a
segurança necessária, a existência de excludente
de ilicitude da legítima defesa, a fim de absolver o
réu, nos termos do art. 415, IV, do CPP.

– Ainda que paire dúvida quanto ao delito descrito
na inicial, o exame e julgamento mais acurado
devem ficar a cargo do Soberano Tribunal Popular,
que é o juiz natural competente para o julgamento
dos crimes dolosos contra a vida, ex vi do art. 5º,
XXXVIII, alínea "d" da CF/88.

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados.

Acorda a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  REJEITAR  AS
PRELIMINARES AVENTADAS E, NO MÉRITO, CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, em harmonia com o parecer ministerial.



RELATÓRIO.

Cuida-se  de  Recurso  Criminal  em Sentido  Estrito  (fl.
02),  dos  réus  Francisco  Ferreira  de  Lacerda  e  Francisco  Ferreira  de
Lacerda Júnior, em face da decisão de fls. 26/33, que, com esteio nos
artigos 413, do Código de Processo Penal, pronunciou-os como incursos
no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Segundo  os  recorrentes,  nas  razões  às  fls.  06/13v,
aduzem,  preliminarmente:  a  tese  de  não  apreciação  do  argumento
levantada  pela  defesa  nas  alegações  finais  (negativa  de  autoria),  não
existindo no decisum qualquer trecho acerca do tema, bem como aponta o
excesso de linguagem, uma vez que o Magistrado prolator emitiu juízo de
valor acerca dos fatos prostrados nos autos.

Meritoriamente,  afirma-se  que  Francisco  Ferreira  de
Lacerda  agiu  em  legítima  defesa,  ante  uma  emboscada  sofrida,  e
Francisco Ferreira  de Lacerda Júnior apenas se encontrava no local  do
delito, pois dirigia o carro em que estavam, sem influência sobre os fatos
ali passados, motivos pelos quais pedem absolvição.

Contrarrazões  do  Ministério,  às  fls.  15/24,  pelo
desprovimento do recurso dos réus.

No  exercício  do  juízo  de  retratação,  à  fl.  25,  a
vergastada decisão foi mantida integralmente.

Instada a se manifestar, o parquet deste 2º Grau, por
meio  de  parecer  do  Exmo.  2º  Procurador  de  Justiça  Criminal,  em
substituição,  José Roseno Neto,  opinou pelo  desprovimento  do recurso
(fls. 43/48)

É o relatório.

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

Preenchidos os requisitos próprios do recurso,
porquanto, tempestivo, cabível e adequado, bem como interposto por
parte legítima, dele conheço.

Como preliminares, apontam a não apreciação de tese
de negativa de autoria, levantada pela defesa em suas razões derradeiras,
bem como o excesso de linguagem do vergastado julgado, que poderá
influenciar  na  decisão do  corpo de jurados,  razões  pelas  quais  pedem
anulação da pronúncia.



No  mérito,  alegam  a  legítima  defesa  do  segundo
recorrente e a isenção do primeiro acusado acerca dos fatos passados,
apenas se encontrando no local do delito apurado nos autos.

Pois bem. Acerca da ausência de enfrentamento da tese
de negativa de autoria, basta dizer que, ao reconhecer a existência de
indícios mínimos deste elemento, quando colocado para a apreciação nos
autos, automaticamente resta rechaçada qualquer negativa dos acusados.

Logo, se é alegada a negativa das autorias do crime e
se reconhece a existência de indícios destas atribuídas aos réus, a tese
levantada pela defesa nas suas razões finais restará plenamente debatida
nos autos.

Sobre o tema, destaco o que consta da pronúncia:

“Quanto  a  autoria,  a  prova  oral  produzida  nos
autos oferece indícios suficientes de autoria, no
sentido  de  que  os  denunciados  efetuaram  os
disparos que resultaram na morte da vítima. 
Desta  feita,  pelo  que  se  apurou  nos  autos
vislumbro  presentes  os  indícios  de  autoria  que
justificam a admissibilidade do processo para ser
julgado  pelo  Tribunal  do  Júri.  Dessa  forma,
jurisprudência é uníssona no sentido de que a decisão
de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da
acusação e é fundada em suspeita,  sendo suficiente,
pois, para a sua prolação, apenas o convencimento do
magistrado quanto à existência do crime e de indícios
de sua autoria, tendo por objetivo submeter o acusado
ao julgamento perante o Tribunal do Júri. 
Assim,  restando demonstrada a materialidade do
crime  e  estando  presentes  indícios  da  autoria,
não  há  lugar  para  se  cogitar  de  impronúncia,
sendo imperioso, ao contrário, o pronunciamento
dos acusados, eis que nesse juizo de admissibilidade
da  acusação,  mesmo  no  surgimento  de  dúvida,  por
força do princípio in dublo pra societate, remete-se a
solução para o Júri Popular. 
Logo, estando apenas evidenciados os indícios da
autoria  e  a  materialidade  provada,  é  o  quanto
basta  para  que  o  Conselho  de  Sentença,…”
(Destaquei, da fl. 28)

Com relação ao excesso de linguagem, sob o pálio de
que na decisão está consubstanciado juízo de valor que pode influenciar
na decisão do Sinédrio Popular, basta pontuar que não há que se falar
nessa hipótese se, na sentença de pronúncia, o Magistrado se limitou a
indicar a materialidade do fato e a existência de indícios de autoria em
relação aos acusados. 



Da  simples  leitura  da  r.  sentença  de  pronúncia,
depreende-se que a decisão respeitou a isenção exigida nesta fase do
processo,  para  que  não  houvesse  interferência  no  julgamento  dos
Senhores Jurados, tendo o douto Magistrado a quo agido com o cuidado
necessário, evitando adentrar no âmbito da certeza. Senão vejamos:

“Destarte,  não se exige, para a pronúncia,  a mesma
certeza  que  deve  existir  para  a  condenação;  é
suficiente a suspeita. E é exatamente esta a situação
vislumbrada nos autos, a ser confirmada ou rechaçada
pelo Conselho de Sentença, por ocasião do Júri, já que
apenas  os  juízes  de  fato  possuem atribuição  para  a
análise de mérito final.
De mais a mais, a decisão de pronúncia não encerra
um  juizo  de  culpabilidade,  mas,  tão  somente,  de
admissibilidade da acusação vestibular. 
A defesa, por seu turno, requer a absolvição sumária,
ante a ocorrência de legitima defesa, informação que
não  encontra  amparo  na  prova  dos  autos  que,  ao
contrário,  não  oferece  a  necessária  certeza  para  o
acolhimento da tese defensiva. 
Logo,  não  existe  nos  autos  prova  inequívoca  da
ocorrência da excludente punitiva, mas pelo contrário,
o que se verifica é questão a ser dirimida e enfrentada
pelo  conselho  de  sentença.  Nessa  esteira  de
entendimento, temos os seguintes arestos:
(…)
Todavia, no que tange à qualificadora do delito, reputo
que  deve  ser  levada  à  apreciação  do  conselho  de
sentença. 
O  motivo  consiste  no  móvel  intimo  que  estimula  o
autor de um crime. Impossível ao julgador ingressar no
subjetivismo  do  agente  e,  então,  descobrir  o  fator
provocador de uma ação. Possível, todavia, analisar os
atos que,  transcendendo o psiquismo, revelam-se ao
meio externo. 
Assim o motivo fútil foi devidamente narrado na peça
acusatória,  consubstanciado  na  possível  emboscada
preparada pela vítima, de modo que não há qualquer
dúvida quando a incidência da qualificadora.
(...)
No  caso  vertente,  a  vítima  ostentava  a  condição  de
militar,  o  que  reveste  a  conduta  de  maior
reprovabilidade  social,  não  fosse  essa  a  orientação
hodierna o Congresso Nacional não teria qualificado o
crime de homicídio quanto praticado em desfavor de
policial  militar,  o  que não  alcança  o  fato  dos autos,
porquanto anterior à edição da lex in pejus. 
Portanto,  a  pronúncia  é  medida  que  se  apresenta
inescusável,  inobstante  o  pleito  ministerial  pela
impronúncia  do  sexto  denunciado,  eis  que  existem
indícios,  evidenciados pelas interceptações telefônicas
que devem ser  valorados  pelo  Juiz  Natural  do  feito,
sendo  a  impronúncia  medida  a  ser  adotada  em



situações  nas  quais  inexista  qualquer  Indícios  de
autoria, o que não é o caso dos autos. 
De mais a mais, a decisão de pronúncia não encerra
um  juízo  de  ,  culpabilidade,  mas,  tão  somente,  de
admissibilidade  da  acusação  vestibular,  e  como  tal,
atribui  o  exame  da  causa  ao  Conselho  de  Sentença
(art. 50, XXXVIII, Carta Magna). 
DISPOSITIVO
Ante o exposto, com esteio no art. 413 do Código de
Processo  Penal,  JULGO  ADMISSIVEL  a  pretensão
punitiva exposta na peça inaugural, para PRONUNCIAR
os  réus  FRANCISCO  PEREIRA  DE  LACERDA  e
FRANCISCO  PEREIRA  DE  LACERDA  JUNIOR,  como
incursos nas sanções do art. 121, §2°, inc. II do Código
Penal, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal
do Júri desta Comarca.” (fls. 29/31)

Como se vê,  tem-se que o  MM.  Juiz  a quo,  sem se
manifestar  de  forma  incisiva  acerca  da  culpabilidade  dos  acusados,
enfrentou todas as teses defensivas e concluiu pela existência de prova da
materialidade do crime de homicídio qualificado, bem como de indícios
suficientes  de  sua  autoria,  sendo  que  o  fez  com  sobriedade  e
comedimento.

Portanto,  a  decisão  não  padece  de  excesso  de
fundamentação,  tampouco  contém  linguagem  inadequada,  capaz  de
influenciar os Jurados.

Acompanha esse raciocínio:

“(…) - Não há que se falar em nulidade da sentença de
pronúncia, por excesso de linguagem, se o seu prolator
se limitou a apontar os fundamentos de sua convicção,
pautados na existência da materialidade e dos indícios
suficientes  de  autoria.  (…)”   (TJMG  -   Rec  em
Sentido  Estrito   1.0338.15.011807-7/001,
Relator(a):  Des.(a)  Agostinho  Gomes  de
Azevedo , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento
em  11/05/0017,  publicação  da  súmula  em
19/05/2017) 

“(…)  A  descrição  dos  fatos  e  fundamentos  que
conduziram à certeza da materialidade do crime e dos
indícios suficientes de autoria não configura excesso de
linguagem, mesmo porque as partes não mais podem
fazer referências em Plenário ao conteúdo da pronúncia
e de outras decisões que ensejaram a admissibilidade
da  acusação  perante  o  Tribunal  do  Júri,  conforme o
artigo 478 do Código de Processo Penal, não podendo
influenciar  indevidamente  os  jurados.(…)” (Acórdão
n.1055367,  20141110012332RSE,  Relator:
GEORGE LOPES 1ª TURMA CRIMINAL, Data de



Julgamento: 19/10/2017, Publicado no DJE:
25/10/2017. Pág.: 85/96)

Sendo assim, rejeito as preliminares aventadas no
recurso.

Já  no  mérito,  alegam a  legítima  defesa  do  segundo
recorrente e a isenção do primeiro acerca dos fatos passados, apenas se
encontrando no local do crime, objeto deste feito penal, dirigindo o veículo
onde ambos se encontravam.

A denúncia, de fls. 02/04, descreve o fato criminoso
nos seguintes termos:

“(...)
Infere-se do inquérito policial em anexo, que no dia 17
de fevereiro de 2015, às 08h0Omin, mais precisamente
no Sítio  Malhada,  localizado na Cidade de  Ibiara,  os
acusados  FRANCISCO  PEREIRA  DE  LACERDA  e
FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA JUNIOR, juntamente
com  terceiro  indivíduo  apenas  identificado  como
(NELSON  ou  NIELSON),  agindo  livres  e
conscientemente,  com animus  acendi,  em comunhão
de  ações  e  desígnios,  "mataram,  por  motivo  fútil,  a
pessoa  de  SGT DA SILVA,  o  qual  fora  atingido  com
disparos  de  arma  de  fogo,  vindo  a  falecer  em
decorrência das lesões consequentes, descritas no auto
de exame Tanatoscópico anexados no IP.
Historia  o caderno inquisitorial  que a vítima SGT DA
SILVA  no  local  e  momento  supramencionados,
encontrava-se  no  referido  sítio,  ocasião  em  que  foi
surpreendido  pelos  acusados  que  estavam  em  uma
caminhoneta D-20, e ao avistarem a vítima começaram
a  disparar  contra  a  mesma,  que  ainda  correu  por
alguns metros tentando fugir,  passando inclusive por
uma cerca vindo a cair  no matagal  com mais de 20
disparos  de  arma  de  fogo:  Em  ato  contínuo,  os
denunciados evadiram-se do distrito da culpa, deixando
o carro utilizado no fatídico há alguns quilometros. 
Emerge ainda do procedimento policial, que momento
antes  do  fato  danoso,  os  denunciados  FRANCISCO
PEREIRA  DE   LACERDA  e  FRANCISCO  FREIRA  DE
LACERDA JUNIOR  receberam uma suposta informação
por intermédio de terceiro que o primeiro denunciado
seria vítima de uma emboscada, ocasião em que este
ligou  para  seu  filho,  que  se  dirigiu  ao  encontro  do
primeiro acusado levando as armas juntamente com o
terceiro indivíduo que participou do evento criminoso e
encontra-se  foragido.  Nesta  ocasião,  ao  avistarem a
vítima, o acusado FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA
na companhia de (NIELSON ou NELSON) começaram a
disparar  contra  a  vítima,  e  logo  após,  o  acusado
FRANCISCO  PEREIRA  DE  LACERDA  JUNIOR,  que



encontrava-se na direção da D-20 fugiu do local com os
demais acusados.
É de bom alvitre destacar que, vítima e denunciados
nunca  tiveram  desavenças,  entretanto,  o  que  se
percebe é que os acusados supostamente inventaram
uma  "estória"  de  emboscada  contra  o  primeiro
denunciado para forjar toda a conduta delituosa.
Interrogados  na  esfera  policial  os  denunciados
FRANCISCO  PEREIRA  DE  LACERDA  e  FRANCISCO
PEREIRA DE LACERDA JUNIOR, CONFESSAM a autoria
delitiva,  convergindo  com  todos  os  depoimentos
colhidos até então. Ademais, as provas carreadas nos
autos, não nos deixam dúvidas da conduta do agente e
de sua autoria, restando sobejamente comprovado sua
ação delituosa. 
O  terceiro  indivíduo  conhecido  como  NIELSON  ou
NELSON, encontra-se foragido, ocasião em que não foi
possível  fazer  seu  interrogatório,  e  não  consta  nos
autos qualificação indireta do mesmo. 
Em  análise  às  minúcias  do  crime  em  comento,
encontram-se clara as evidencias que qualificam este
crime nas iras dos incisos II do artigo 121, parágrafo
2º,  do  CP,  porquanto  sabe-se  que  a  futilidade
encontra-se na desproporcionalidade da conduta e da
motivação  do  agente,  que  causa  repugnância  na
sociedade, situação esta cristalina quando se observa a
motivação do intento. 
A  materialidade  delitiva  encontra  fulcro  nas  provas
objetivas  colacionadas  ao  inquérito  policial,
notadamente o competente relatório de local de crime
de fls. 556/561, o qual demonstra que a causa mortis
da vítima foram os ferimentos  advindos de projéteis
expelidos por arma de fogo. 
Demonstrada a conduta antijurídica,  sobejam indícios
suficientes  de  autoria  e  prova  da  materialidade  dos
crimes de homicídio molificado, por ter sido cometido
cor motivo fútil 
Diante disso, cumpridos os requisitos do art.  412 do
CPP,  porque  assim  tenham  agido,  este  órgão  do
Ministério  Público  denuncia  a  V.  Ex.  a  FRANCISCO
PEREIRA  DE  LACERDA  e  FRANCISCO  PEREIRA  DE
LACERDA JUNIOR,  já qualificados inicialmente, como
incurso no Art. 121 §2º, incisos II c/c art. 29 ambos do
Código Penal
(...)”

Ab initio, vejamos as provas dos autos, a fim de
averiguar se são suficientes ao pronunciamento, refletindo a materialidade
do crime e elementos mínimos que indiquem a autoria delitiva.

Do caderno processual, extrai-se que a materialidade
restaria provada pelos: laudo de exame cadavérico, de fls. 179/180, laudo
tanatoscópico, às fls. 182/183, laudo técnico pericial em local de morte



violenta, nas fls. 278/294, e laudo técnico pericial descritivo de munição
(fls. 296/298), tudo do caderno processual original, conforme consta da
vergastada decisão em cópias, não existindo dúvida quanto a ocorrência
do homicídio em desfavor de Pedro Marques da Silva Neto.  

Colhe-se da  combatida  decisão, também, os indícios
necessários para se atribuir a autoria do crime aos ora recorrentes, uma
vez que o Juiz prolator foi  firme em afirmar que  “quanto a autoria,  a
prova oral produzida nos autos oferece indícios suficiente”, o que repiso
como certeza. 

E mais, ainda que paire dúvida quanto ao delito
descrito na inicial, porquanto os recorrentes afirmam que a dinâmica dos
fatos a eles atribuídos se deu em razão da existência de uma suposta
emboscada  armada  pela  vítima, o exame e julgamento mais acurado
devem ficar a cargo do Soberano Tribunal Popular, que é o juiz natural
competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, ex vi do
art. 5º, XXXVIII, alínea "d" da CF/88. 

Portanto, não se pode sonegar o pronunciamento do
Tribunal do Júri onde as alegações do recurso serão renovadas nos
debates, podendo, no momento próprio, serem ou não acolhidas. 

Para a pronúncia, basta que o julgador se convença da
existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor. Ademais,
na fase de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação,
prevalece o princípio in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri a
decisão final quanto à culpabilidade do acusado. 

Nesse sentido:

“A  decisão  de  pronúncia  encerra  simples  juízo  de
admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento
jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de
indícios  de sua autoria,  não se demandando aqueles
requisitos  de  certeza  necessários  à  prolação  de  um
édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase
processual,  resolvem-se  contra  o  réu  e  a  favor  da
sociedade,  conforme  o  mandamento  contido  no  art.
413 do Código Processual Penal.” (AgRg no AREsp
1193135/PI,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  12/12/2017,
DJe 19/12/2017)

Destarte, inexistindo dúvida da existência dos crimes e
presentes indícios suficientes a apontar os recorrentes como os seus
autores, além da ausência de motivo determinante para absolvição
sumária ou a desclassificação, a pronúncia é medida que se impõe.



Não  podemos,  neste  instante,  aquilatar  a  prova  de
forma  a  revelar  a  real  intenção  dos  réus/recorrentes,  se  agindo  em
legítima  defesa  ou  se  estavam apenas  conduzindo  o  veículo  onde  se
encontravam  no  momento  do  crime,  pois  isto  seria  usurpar  dos
verdadeiros  julgadores,  o  Sinédrio  Popular,  o  seu  papel  soberano  na
apuração do delito objeto destes autos, homicídio.

Ressalte-se, por oportuno, que a decisão de pronúncia
não comporta estudo muito aprofundado da prova e sua análise crítica,
sob pena de influenciar o ânimo dos jurados.

Ponto outro, não há como acolher a pretensão da
absolvição, pois do conjunto probatório aposto aos autos, conforme bem
decidiu o Magistrado de piso, não se permite  extrair um juízo pleno de
certeza acerca da sua incidência. 

In verbis:

“Art. 415.  O juiz, fundamentadamente, absolverá
desde logo o acusado, quando:
I – provada a inexistência do fato; 
II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
III – o fato não constituir infração penal;
IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de
exclusão do crime. 
Parágrafo único.  Não se aplica o disposto no inciso IV
do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade
prevista no caput do art. 26 do Decreto-Lei no 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 –  Código Penal, salvo
quando esta for a única tese defensiva.”  (Código de
Processo Penal) Grifei

Portanto, neste momento, não há como reconhecer a
legítima defesa alegada, eis que não há prova cabal, extreme de dúvidas,
a lhe dar suporte, pois nesta fase processual, conforme remansosa
construção pretoriana, só se concede a absolvição sumária prevista no art.
415 do CPP, quando a prova da excludente de ilicitude, ou dirimente de
penalidade, for inconteste nos autos, sem qualquer dúvida, caso contrário
a palavra final deverá ser reservada para o Conselho de Sentença. 

Segundo leciona o festejado Professor Julio Fabbrini
Mirabete: 

“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 modo que a formulação de um juízo de
admissibilidade da acusação representaria uma
manifesta injustiça” (in Código de Processo
Penal Interpretado, Editora Atlas, 11a edição,



página 1.123)

Na verdade, para a absolvição sumária, em sede de
recurso em sentido estrito, é necessário que a prova coligida retrate, com
absoluta segurança, de forma inconteste, não ter o agente praticado a
ação delituosa, ou que este, ao praticá-la, tenha se conduzido ao abrigo
de causa excludente de antijuridicidade. No mesmo norte: 

“(…)  A  absolvição  sumária  exige  demonstração  da
presença da alegada circunstância que exclui o crime
ou isenta de pena (Código de Processo Penal, art. 415,
inc.  IV).  E  tanto  constitui  ônus  da  defesa,  pois  à
acusação incumbe a prova do fato e da autoria deste.
E não veio aos autos  dado que comprove ter  o  réu
agido ao abrigo da legítima defesa de forma a ensejar
a sumária absolvição, mormente nesta fase processual,
porquanto a versão por esse apresentada foi infirmada
por  declarações  prestadas  pela  vítima  e  por
testemunha presencial do evento. (…)” (Recurso em
Sentido  Estrito  Nº  70075753186,  Primeira
Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS,
Relator:  Honório  Gonçalves  da  Silva  Neto,
Julgado em 31/01/2018)

“(…)I - Nos crimes de competência do Tribunal do Júri,
havendo prova da materialidade e indícios suficientes
de autoria do crime de homicídio, deverá a pronúncia
ser mantida, nos termos do art. 413 do CPP. II - Não
restando  demonstrado,  de  plano,  a  presença  da
excludente de ilicitude da legítima defesa, não há como
se acolher o pleito de absolvição sumária. (…)” (TJDF
– Acórdão n.1074374, 20160710029946RSE,
Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO 3ª
TURMA  CRIMINAL,  Data  de  Julgamento:
08/02/2018, Publicado no DJE: 19/02/2018.
Pág.: 192/198)

Assim, para o reconhecimento da absolvição sumária,
necessário que a prova carreada exsurja evidente, cristalina e indiscutível,
a ponto de, inequivocadamente, atestar a não autoria do réu, o que não
ocorreu na espécie.

Com essas considerações, REJEITO  AS
PRELIMINARES  AVENTADAS  E,  NO  MÉRITO,  CONHEÇO  E  NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, em harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da
Câmara Criminal,  dele participando os Excelentíssimos Senhores



Desembargadores Arnóbio Alves Teodásio, relator, Marcos William
de Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado até  o  preenchimento  da
vaga de Desembargador) e João Benedito da Silva. 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Álvaro
Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça. 

Sala de Sessões da Câmara Criminal "Des. Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho" do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, 22 de março de 2018. 

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


