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RECURSO  CRIMINAL  EM  SENTIDO  ESTRITO.
CRIME  DE  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.  PROVA  DA  MATERIALIDADE  DO
DELITO E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA.
JULGAMENTO  PELO  TRIBUNAL  DO  JÚRI.
RECURSO.  ALEGAÇÃO  DE  LEGÍTIMA DEFESA.
EXCLUDENTE  NÃO  CLARAMENTE
DEMONSTRADA.  EVENTUAL  DÚVIDA  A  SER
DIRIMIDA  PELO  JÚRI.  EXCLUSÃO  DE
QUALIFICADORA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
DECOTE ANTE A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA
QUALIFICADORA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
SOCIETATE. DESPROVIMENTO.

À  sentença  de  pronúncia  basta  a  indicação  de
elementos probatórios a respeito da autoria do crime
e  das  qualificadoras,  não  sendo  necessária  a
existência  de  prova  contundente  sobre  essas
questões, que haverão de ser julgadas somente em
plenário,  pelo  Conselho  de  Sentença,  juiz  natural
para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida.

Na fase da pronúncia, vige o princípio do in dubio pro
societate, de modo que a tese da legítima defesa, se
não demostrada de plano, deve ser  remetida para o
Júri, que decidirá soberanamente a causa.

Não  estando  demonstrada,  de  forma  inequívoca,
eventual excludente de ilicitude alegada como tese da
defesa,  deverá  ser  o  acusado  submetido  a  Júri
Popular, já que compete ao Conselho de Sentença,
juiz natural da causa, dirimir dúvidas, em atenção ao
princípio do “in dubio pro societate”.
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Conforme  correntes  doutrinária  e  jurisprudencial
dominantes, a exclusão de qualificadoras constantes
da  sentença  de  pronúncia  somente  é  admissível
quando manifestamente improcedentes, pois, nessa
fase,  eventual  dúvida  reverte-se  em  favor  da
sociedade.

Em  respeito  ao  princípio  da  intervenção  mínima,
dispondo que só se deve invocar a responsabilização
penal  nos  casos  em  que  ela  for  realmente
necessária,  e constatando-se que a lesão causada
ao  bem  juridicamente  tutelado  é  insignificante,
cabível é a aplicação do princípio da bagatela.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  NEGAR  PROVIMENTO  AO  RECURSO,  NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se de  Recurso Criminal em Sentido Estrito interposto por

Sue Ellen da Silva Araújo  (fl.253),  contra a decisão proferida pelo  Juízo de

Direito  do  1º  Tribunal  do  Júri  da  comarca  da  Capital  (fls.247/252)  que  a

pronunciou como incursa nas sanções do artigo 121, § 2º, inc. I, c/c o art. 29,

ambos do Código Penal, c/c o art. 1°, inc. I, da Lei 8.072/1990. submetendo-a

a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular.

Em suas razões (fls.254/259), a recorrente sustenta que  agiu sob a

excludente da legitima defesa, requerendo a impronúncia, nos termos do art. 415,

inc. IV do CPP, bem como a exclusão da qualificadora do motivo torpe.

Contrarrazoando o recurso (fls.264/266), o Ministério Público pugna

pelo desprovimento do recurso, mantendo-se in totum a sentença de pronúncia.

Desembargador João Benedito da Silva
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Exercendo o juízo de retratação, foi mantida a decisão pelo Juízo a

quo (fl.269).

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  por  seu  Procurador  Álvaro

Gadelha Campos, opina pelo desprovimento do recurso (fls. 297/300).

É o relatório.

V O T O

Depreende-se dos autos que o representante do Ministério Público a

quo ofereceu  denúncia  contra  Fábio  Galiza  da  Silva e  Sue  Ellen  da  Silva

Araújo, como incursos nas sanções do  artigo 121, § 2º,  inc. I  e IV;  art.  29,

ambos do Código Penal, e art. 1°, inc. I, da Lei 8.072/1990. 

Consta da denúncia que na data do fato o ofendido Charles Bruno

Batista encontrava-se em via pública, quando foi surpreendido pelos denunciados,

que efetuando disparos de arma de fogo, causaram na vítima ferimentos descritos

no Laudo Cadavérico de fl. 39 e Laudo de Exame em Local de Morte Violenta de

fl. 50, vindo a óbito ainda no local.

Aponta, ainda, a peça acusatória, que a vítima e a denunciada Sue

Ellen mantiveram um envolvimento amoroso por  dois anos.  Após o término,  a

acusada passou a se relacionar com o denunciado. Entretanto,  Charles e Sue

Ellen  ainda  mantinham  encontros  amorosos. Verifica-se  no  caderno  de

investigatório  que  a  acusada  ainda  nutria  sentimentos  pelo  ofendido,  tendo

asseverado que “SE ELE NÃO FICASSE COM ELA, IRIA MATÁ-LO”

Desembargador João Benedito da Silva
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Concluída a instrução processual, o Juízo  a quo  proferiu sentença

de Pronúncia (fls.247/252), submetendo a ré a julgamento popular, entendendo

presentes  indícios  suficientes  de autoria  e  materialidade  do crime previsto  no

artigo 121, § 2º, inc. I do CP; art. 29, do mesmo diploma Legal, e art. 1°, inc. I,

da Lei 8.072/1990.

Contra  referida  decisão,  a  acusada  recorreu, pugnando,  pela

reforma  do  decisum, alegando  que  praticou  o  crime  sob  o  pálio  da  legitima

defesa, requerendo a impronúncia, nos termos do art. 415, inc. IV do CPP, bem

como a exclusão da qualificadora prevista no art.121, § 2º, inc. I  (motivo torpe),

do CP.

Todavia, tenho que sem razão.

É cediço que, na decisão de pronúncia, o magistrado exerce mero

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

esteja provada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes acerca da

autoria da infração penal.

Daí porque, a teor do que dispõe o artigo 413 do CPP, com redação

determinada  pela  Lei  nº.  11.689/2008,  deverá  o  juiz,  verificada  a  prova  da

materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria do crime,

diante  das  provas  até  então  constantes  dos  autos,  pronunciar  o  acusado  e

submetê-lo  a  julgamento  perante  o  Tribunal  do  Júri  Popular,  ali  se  decidindo

acerca do que assentado na pronúncia. 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.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Desembargador João Benedito da Silva
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§ 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.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

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,  deve  ser  o  denunciado  pronunciado  e  submetido  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.

A propósito:

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  DECISÃO  DE
PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRESENÇA
DE  INDÍCIOS  SUFICIENTES  DE  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  DELITIVA.  TESE  DE  LEGÍTIMA
DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA
A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
LESÃO  CORPORAL.  INADMISSIBILIDADE.  INDÍCIOS
DE QUE O ACUSADO  TENHA AGIDO COM  ANIMUS
NECANDI.  SOBERANIA  DO  TRIBUNAL  DO  JÚRI.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO POPULAR. MANUTENÇÃO
DA  DECISÃO  DE  PRONÚNCIA.  RECURSO  NÃO
PROVIDO. A decisão de pronúncia é baseada apenas
na materialidade do fato e na existência de indícios
suficientes de autoria ou de participação, atento ao
disposto no art.  413, do Código de Processo Penal.
Se há real indício de autoria e prova da materialidade,
outro  não  poderia  ser  o  caminho  senão  a
admissibilidade do julgamento pelo Tribunal do Júri,
pois,  ainda  que  existissem  outros  elementos  nos
autos  a  suscitar  eventual  dúvida,  a  pronúncia  se
imporia como medida jurídica salutar, em respeito ao
princípio  in dubio pro societate.  Não há que se falar
em absolvição sumária sob o amparo de excludente de
ilicitude fundada em legítima defesa, se esta não restou

Desembargador João Benedito da Silva
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cabalmente  comprovada  nos  autos,  pois,  nesta  fase
processual, não se admite uma análise mais aprofundada
acerca  do  mérito  do  delito  ou  comparação  entre  os
depoimentos  colhidos,  sob  pena  de  se  exercer
indevidamente competência soberana do Tribunal do Júri.
A tese  de  desclassificação  do  delito,  por  ausência  de
intenção de matar, não merece prosperar, uma vez que é
da  competência  dos  jurados  a  deliberação  acerca  da
existência ou não de dolo na conduta do agente. (TJMG;
RSE 1.0134.12.004842-3/001; Rel. Des. Jaubert Carneiro
Jaques;  Julg.  28/04/2015;  DJEMG  11/05/2015).
(DESTAQUES DE AGORA)

“Para  a  decisão  de  pronúncia,  mero  juízo  de
admissibilidade  da  acusação,  basta  que  o  juiz  se
convença, dando os motivos de seu convencimento,
da existência do crime e de indícios de que o réu seja
autor”. ( RT 553/423 )

“Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da
acusação, não é necessária prova incontroversa do
crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas
quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser
dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.
Precedentes do STF”. ( RT 730/463 )

“Pronúncia.  Crimes  dolosos  contra  a  vida.
Suficiência da comprovação da materialidade delitiva
e da presença, nos autos, de indícios de quem tenha
sido o seu autor para a admissibilidade da sentença.
Inteligência do art. 408 do CPP. (..) Nos termos do art.
408  do  CPP,  para  a  admissão  da  sentença  de
pronúncia em sede de crimes dolosos contra a vida,
basta  a  comprovação  da  materialidade  delitiva  e  a
presença, nos autos, de indícios  de quem tenha sido
o seu autor”. ( RT 779/573).

Compete, portanto, unicamente, ao Conselho de Sentença decidir se

o conjunto de provas se afigura ou não suficiente para aferir a participação e se

devem ser o pronunciado condenado ou não, nos termos da denúncia.

No  caso,  a  materialidade  se  fez  comprovada  por  intermédio  do

Exame  Cadavérico (fls.43/47),  demonstrando  como  causa  morte  ferimento

perfuro  contuso  de  crânio,  com  lesão  meningoencefálicas  e  hemorragia

Desembargador João Benedito da Silva
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consecutiva, mediante ação perfuro-contundente. 

Por  sua  vez,  há  indícios  suficientes  de  autoria,  livremente

confessada pela ré, não obstante, alegue que praticou o crime, sob o palio da

legitima defesa. Vejamos:

A Apelante Sue Ellen da Silva Araújo, ao ser interrogada na esfera

policial (fls.22/23), disse:

“(…)  QUE  conhecia  a  vítima  CHARLES  BRUNO,
visto  que  já  foi  sua  namorada  por  cerca  de  dois
meses;  QUE  na  época  era  separada  do  marido;
QUE  decidiu  voltar  para  o  seu  marido  e  decidiu
terminar  com CHARLES;  QUE desde  então  vinha
recebendo  ameaças  de  morte  por  parte  de
CHARLES,  que  dizia  que  se  a  interrogada  não
ficasse  com  ele,  não  ficaria  com  ninguém;  QUE
nunca registrou nenhum boletim de ocorrência por
que tinha medo de seu marido descobrir e terminar
com  o  casamento;  (…)  QUE  vinha  em  uma
motocicleta  (…)  pertencente  ao  seu  cunhado,  na
garupa, e o  piloto era seu irmão Samuel, quando viu
CHARLES em outra moto sem capacete. Este veio
em direção a motocicleta que a interrogada estava,
causando colisão; QUE neste momento, um revólver
que estava com a vítima caiu na pista; QUE a vítima
veio em direção a interrogada, quando esta pegou o
revólver e começou a disparar contra a vítima; QUE
CHARLES caiu no solo;(...)”

Quando em Juízo (mídia - fl. 244), confirmou que praticou o crime

sob a excludente da legitima defesa.

Por sua vez,  a testemunha  Robson de Paula Hermínio Batista,

irmão da vítima, na esfera policial (fl.30), asseverou:

 
“(…)  QUE  conhecia  SUE  ELLEN,  visto  que  foi  a
primeira  namorada  da  vítima  e  atualmente
CHARLES  estava  com  envolvimento,  e  vez  por

Desembargador João Benedito da Silva



Processo n. 0001658-75.2017.815.0000

outra,  namorava  com  SUE  ELLEN,  mesmo  ela
estando  casada  com  FÁBIO;  QUE  nunca  viu
CHARLES brigando com SUE ELLEN, sempre que
se viam eram muitos beijos e terminavam transando;
(…) QUE CHARLES não possuía arma de fogo;(...)”

A referida testemunha, em Juízo (mídia – fl.244), confirma o que fora

dito na fase inquisitiva.

Já a testemunha  Jorge Luiz Batista, genitor da vítima, na polícia

(fls. 32/33), falou:

“(…)  QUE  o  depoente  soube  que  através  de
comentários  de  terceiros  que  quando  a  vítima
CHARLES passava na Rua José Tavares, em Cruz
das  Armas,  os  nacionais  de  nome  FABIO  e
SUELLEN o seguiram em uma moto;  QUE soube
que FÁBIO e SUE ELLEN estavam parados em uma
rua  aguardando  CHARLES  passar;  QUE  AS
MOTOCICLETEAS  ESTAVAM  EM  MOVIMENTO
quando  SUE  ELLEN  efetuou  o   primeiro  disparo;
QUE CHARLES caiu ao solo; (…) QUE  a vítima foi
atingida com cinco disparos; QUE SUE ELLEN é ex-
namorada de charles;(…)”

Em Juízo a aludida testemunha (mídia – fl.  244),  acrescenta que

primeiro atiraram em seu filho e depois a moto caiu. Que a vítima namorou com a

acusada e na época dos fatos a acusada vivia com o esposo Fábio, mas tinha um

caso com o seu filho/vitima, mantendo um triângulo amoroso. Que não sabe dizer

se seu filho estava armado. 

 

No entanto, em que pese o argumento da ora Apelante, segundo

entendimento doutrinário  e  jurisprudencial  assente,  inclusive  do nosso pretório

excelso para que tal tese possa ser acolhida nesta fase processual, a legítima

defesa deve ser demonstrada de forma inquestionável, clara, cristalina, de modo

a não ensejar nenhuma controvérsia. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Necessário  se  faz  que  a  prova  coligida  retrate,  com  absoluta

segurança, ter o agente se conduzido amparado na excludente de ilicitude. Se

assim não for, ou seja, inocorrendo tal hipótese, e/ou, mesmo diante de eventual

dúvida, deve-se prevalecer o princípio do in dubio pro societate, com a submissão

do acusado ao julgamento popular. 

Nesse sentido: 

“(...)  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) grifei

“(...)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)- grifo nosso. 

Assim, existindo mais de uma versão para o fato, todas passíveis de

Desembargador João Benedito da Silva
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prova,  cumprirá  ao Conselho de Sentença pronunciar-se sobre  qual  delas lhe

pareça mais verossímil, em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos.

Nesse momento em que se avalia tão somente a fase de judicium acussationis,

não há como interpretar os fatos de maneira mais favorável ao réu, absolvendo-o

sumariamente por legítima defesa. 

Neste norte, não havendo dúvida da existência do crime e de que há

indícios suficientes  de que o recorrente seja um dos autores,  e  não existindo

motivo determinante para sua impronúncia, a pronúncia é medida que se impõe,

devendo, então, a recorrente se submeter a julgamento perante o Tribunal do Júri,

como bem decidido pelo magistrado a quo.

Por fim, alega a recorrente que não restou comprovada a ocorrência

da  qualificadora  prevista  no  inciso  I  (motivo  torpe)  do §  2º,  art.  121  do  CP,

suplicando a sua exclusão.

Sem adentrar nas questões meritórias,  saliento que também, não

merece  acolhimento  a  pretensão,  posto  que  não  se  evidencia  circunstância

incontestável que exclua a qualificadora em questão.

È que, a recorrente foi pronunciada por homicídio qualificado, pelo

“motivo torpe”, tendo o magistrado assim fundamentado:  “ No que concerne a

qualificadora  do motivo  torpe,  urge  frisar  que  há indícios  de que o  delito,  foi

motivado por ciúme. Decidir se o inconformismo com o término de relacionamento

se enquadra em um contexto capaz de despertar especial repúdio, fazendo incidir

a qualificadora de motivo torpe, cabe ao egrégio Conselho de sentença, diante

das peculiaridades do caso concreto.” 

Lado outro, em tese, pelos relatos que há nos autos sobre como se

deram os fatos, a qualificadora encontra-se minimamente pontuada na decisão,

Desembargador João Benedito da Silva
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eis que há indícios de que o delito foi motivado por ciúme, cabendo ao Conselho

de Sentença analisar e decidir se restou demonstrada a referida qualificadora. 

Nesse sentido, o entendimento dos nossos Tribunais:

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO  -  PRONÚNCIA  -
PROVA  DA  MATERIALIDADE  E  INDÍCIOS
SUFICIENTES DA  AUTORIA - DECISÃO DO MÉRITO
QUE CABE AO JÚRI - QUALIFICADORA - DECOTE -
IMPOSSIBILIDADE. 1. A pronúncia traduz mero juízo de
admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da
materialidade  e  indícios  suficientes  da  autoria.  2.  A
decisão  de  mérito,  quando  pairam  dúvidas  acerca  do
elemento  animador  da  conduta  do  agente,  cabe  ao
Soberano  Tribunal  do  Júri  Popular.  3. A qualificadora
somente  deve  ser  decotada  quando  se  mostrar
manifestamente improcedente, não sendo este o caso
dos autos. Desprovimento ao recurso é medida que se
impõe.   (TJMG  -   Rec  em  Sentido  Estrito
1.0707.08.169056-2/001,  Relator(a):  Des.(a)  Antônio
Carlos Cruvinel , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em
11/04/2017, publicação da súmula em 20/04/2017) 

 
“HOMICÍDIO  QUALIFICADO  RECURSO  QUE
DIFICULTOU  A  DEFESA  DA  VITIMA.  Absolvição
sumária.  Legítima  defesa  própria.  Inocorrência.
Declarações  da  vítima  que  em  "tese"  a  exclui
Desclassificação  para  a  figura  de  lesões  corporais.
Impossibilidades  Vítima  atingida  em  região  vital
QUALIFICADORA.  Exclusão Impossibilidade. Não há
que  se  falar  em  exclusão  das  qualificadoras  pela
sentença  de  pronúncia,  exceto  quando
manifestamente  improcedente.  RECURSO
DESPROVIDO  .”(TJSP.  Recurso  em  Sentido  Estrito
990093449544.  Relator(a):  Machado  de  Andrade.
Julgamento: 11/03/2010)  

.

Assim, entendo correta a sentença de pronúncia, ora guerreada, ao

submeter a acusada a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Diante do exposto NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Desembargador João Benedito da Silva



Processo n. 0001658-75.2017.815.0000

 É como voto.

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Benedito da Silva, relator, e  Márcio Murilo da Cunha Ramos. 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)

dias do mês de maio de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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