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RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio
qualificado na forma tentada. Art.  121, § 2º,
inciso II, do Código Penal. Pronúncia. Irresignação
da  defesa.  Absolvição.  Legítima  defesa  própria.
Impossibilidade.  Matéria  que  deve  ser  apreciada
frente  à  soberania  do  Sinédrio  Popular.
Desprovimento do recurso.

– Basta para a pronúncia, a prova de existência da
materialidade e os  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.

– Nesta fase não vigora 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
inerentes à  inexistência de provas da autoria do
crime que pesem sobre os réus.

– Ainda que paire dúvida quanto ao delito descrito
na inicial, o exame e julgamento mais acurado
devem ficar a cargo do Soberano Sinédrio Popular,
que é o juiz natural competente para o julgamento
dos crimes dolosos contra a vida.

–  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

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados.

Acorda a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  CONHECER  E  NEGAR
PROVIMENTO AO  RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,  em  harmonia
com o parecer ministerial.

RELATÓRIO.

Cuida-se  de  Recurso  Criminal  em Sentido  Estrito  (fl.
181),  do  réu  Josemar  Nascimento  Agra,  em  face  da  decisão  de  fls.
174/178, que, com esteio nos artigos 413, do Código de Processo Penal,
pronunciou-o como incurso no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Nas  razões  recursais,  às  fls.  183/186,  o  recorrente
requer sua absolvição, em razão de ter agido em legítima defesa própria,
o que restaria provado nos elementos amealhados nos autos.

Contrarrazões  do  Ministério,  nas  fls.  188/192,  pelo
desprovimento do recurso do réu.

Exercendo  juízo  de  retratação,  o  Magistrado  de  piso
manteve integralmente a decisão de pronúncia (fl. 196)

Instada a se manifestar, o parquet deste 2º Grau, por



meio de parecer do Exmo. 2º Procurador de Justiça Criminal, Francisco
Sagres  Macedo  Vieira,  opinou  pelo  desprovimento  do  recurso  (fls.
201/211)

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.

Sem preliminares, no mérito o recorrente roga por sua
absolvição frente a existência de provas de que teria agido em legítima
defesa própria.

A denúncia, de fls. 02/05, descreve o fato criminoso,
que levou a morte de Gabriel Ribeiro de Oliveira, conhecido como Rabicó
ou Novato, nos seguintes termos:

“(…)
O  procedimento  Inquisitorial  foi  instaurado  mediante
Portaria datada de 19/01/2017, sob n° 009/2017, com
vistas à apuração das circunstâncias em que ocorreu o
homicídio de GABRIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA, ocorrido
no  dia  18/01/2017,  por  volta  das  14h0Omin,  no
apartamento  de  n°  001,  Bloco  G1,  Residencial  Vila
Nova da Rainha II, Bodocongó, Campina Grande/PB. 
De  acordo  com  o  Boletim  de  Ocorrência  n°
00002.01.2017.2.00.460,  tendo  por  comunicante  a
mãe da vítima, Sra. Morgana Maria Ribeiro dos Passos,
em data e hora citadas acima, a vítima GABRIEL teve
uma discussão na porta de seu apartamento e em dado
momento a pessoa de JOSEMAR NASCIMENTO AGRA
efetuou um disparo contra a vítima, que veio a óbito no
local. 
Conforme o relatório de investigação em local de cena
de  crime  e  respectivo  relatório  de  investigação  de
seguimento I, a vítima GABRIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA
(conhecido  por  RABICÓ  e  o  indiciado  JOSEMAR
NACIMENTO AGRA residiam no mesmo Condomínio Vila
Nova  da  Rainha  II  e  houve  um  atrito  através  do
aplicativo  whatsapp  entre  ambos,  no  grupo  do
condomínio, por causa de sacos de lixos deixados no
corredor  do  prédio.  Após  esse  atrito,  JOSEMAR
NASCIMENTO AGRA seguiu de motocicleta destinado a
ir até o apartamento em que residia a vítima visando
tomar  satisfações,  ocasião  em  que  se  iniciou  uma
discussão próximo ao extintor de incêndio existente no
corredor  do  Bloco.  Durante  a  discussão,  o  indiciado
desferiu um único disparo de arma de fogo na vítima,



atingindo-a  na  lateral  esquerda  da  região  torácica,
abaixo da axila, a qual foi a óbito no local. 
Todo  o  conjunto  probatório  construído  nos  autos
aponta como o autor  do homicídio  ora investigado o
indiciado JOSEMAR NASCIMENTO AGRA, inclusive além
dos  registros  testemunhais,  há  nos  autos  a  mídia
contendo a filmagem referente à chegada do autor do
fato no Bloco em que a vítima residia, indicando ainda
que toda a ação delituosa durou poucos minutos. 
Ao  ser  qualificado  e  interrogado  sobre  os  fatos,
JOSEMAR  NASCIMENTO  AGRA  assumiu  a  autoria  do
crime sobre a motivação de uma discussão ocasionada
por problemas envolvendo sacolas de lixo que foram
colocadas no corredor do prédio onde a vítima morava
pertencente  ao  mesmo condomínio  em que reside  o
indiciado.  Alegou  o  indiciado  ter  agido  em  legítima
defesa e que a arma teria sido retirada da cintura da
vítima no local do fato, relato este não informado em
nenhum  dos  depoimentos  testemunhais  colhidos.
Informou,  por  fim,  ter  jogado  a  arma  do  crime  em
umas  "britas"  que  ficam  no  estacionamento  do
condomínio. 
Assim sendo, conforme comprovado, o homicídio que
vitimou GABRIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA fora cometido
por 30SEMAR  NASCIMENTO AGRA. 
A materialidade do crime em evidência é irrefragável
ante o Laudo Tanatoscópico de fls.79/80, bem como,
da confissão do réu. 
A  autoria  restou  patenteada  ex  vi  dos  abalizados
depoimentos testemunhais reunidos aos autos, que dão
conta da veracidade das acusações. 
Assim agindo e pelo que acima foi irrogado, estão os
acusados, incursos nas penas do art.121, § 20, II do
Código Penal Brasileiro,…
(…)”

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 a materialidade, bem
como os indícios suficientes da autoria criminosa, especialmente através
de  depoimentos e declaração, contidos nos autos, dos quais podemos
citar:

“(…) QUE momentos após, viu que GABRIEL estava no
whatsapp,  mandando  áudio  para  o  grupo  do
condomínio  dizendo  algo  como:  "O  POVO  AQUI  SE
INCOMODA COM TUDO",  falando  a  respeito  de  uma
foto postada por JOSEMAR, morador do terceiro andar,
que havia tirado uma foto de bolsas de lixo colocadas
no  2º  andar;  QUE  ato  continuo,  minutos  depois  a
campainha tocou e JOSEMAR estava a porta, tendo a



depoente a aberto; QUE JOSEMAR ficou encostado no
extintor  que  fica  no  andar  térreo,  onde  a  depoente
mora; QUE GABRIEL saiu do quarto e veio ver o que
estava acontecendo, tendo se iniciado uma discussão
por conta da foto e dos sacos de LIXO; QUE JOSEMAR
disse que queria pegar GABRIEL, e ficou o bate-boca,
enquanto a depoente ficou empurrando GABRIEL para
dentro de casa; QUE em dado momento GABRIEL se
assustou  com  JOSEMAR  e  resolveu  entrar  correndo
para  a  cozinha,  tendo  então  a  depoente  visto  que
JOSEMAR  sacou  uma  arma;  QUE  a  depoente  ainda
puxou  a  camisa  de  JOSEMAR,  mas  este  efetuou um
disparo por cima da depoente em direção a GABRIEL e
logo em seguida saiu correndo, evadindo-se do local;
QUE GABRIEL morreu em consequência dos disparos na
cozinha da casa; (…)  QUE a morte de GABRIEL nada
tem haver com as drogas em questão; QUE o crime foi
motivado por uma discussão banal por conta de lixo;
QUE  GABRIEL  nunca  tinha  discutido  com  JOSEMAR
anteriormente;  QUE  a  pessoa  que  assassinou  o  seu
filho  trata-se  da  pessoa  de  JOSEMAR  NASCIMENTO
AGRA, o qual é morador do mesmo condomínio do 30
Andar,  e  trabalha  como  motorista  de  ônibus;...”
(Declarações  de  Morgana  Maria  Ribeiro  dos
Passos, na fls. 17/19, presente no instante do
crime) 

Na fase inquisitória,  o réu/recorrente,  confessou com
detalhes o delito, nas fls. 48/49:

“QUE no dia do fato(18/01/2017), por volta das 11:20
horas,  mandou  uma  mensagem  na  rede  social
whatsapp, dando conta de que havia bolsas de lixo no
20  Andar do bloco onde mora; QUE RABIO, utilizando
o  celular  de  sua  genitora,  entrou  no  grupo  do
condomínio e disse em tom de deboche que: "POVO
PREOCUPADO COM A VIDA DOS OUTROS,  COMO SE
FOSSE  NA  PORTA  DELE",  averbando  que  não  se
intrometesse; QUE o interrogado respondeu no grupo
dizend que NÃO É DA MINHA PORTA, MAS É DO MEU
BLOCO E SE VOCÊ NÃO TEM CORAGEM DE DENUNCIAR
COISA ERRADA EU TENHO; QUE em seguida ligou para
o  telefone  da  mãe  de  RABICÓ,  MORGANA  para
conversar  para  apaziguar  o  mal  entendido;  QUE  ao
ligar  perguntou  o  que  estava  acontecendo,  e
RABICÓ„ disse: "VOCÊ NÃO SABE ONDE MORO, VEM
AQUI QUE A GENTE RESOLVE"; QUE então foi  até  o
condomínio  com  sua  companheira  RUBIA,  sem
comentar com a mesma o que ocorrera, e a deixou na
portaria para ver se tinha correspondência, e disse que
iria pegar no apartamento; QUE na verdade seria uma
serra tico-tico; QUE porém passou primeiro na casa de
RABICÓ,  onde  apertou  a  campainha,  e  logo  chegou



RABICO e a mãe; QUE RABICO iniciou uma discussão
de forma agressiva  lhe  chamando de CAGOETA,  e  a
mãe  do  mesmo  ficou  na  frente;  QUE  RABICO  ficou
tentando lhe socar, e só não conseguiu por que a mãe
estava no meio e o interrogado se esquivava enquanto
a  discussão  continuava;  QUE  em  dado  momento,
RABICO empurrou a mãe para dentro do apartamento
e disse: "SAIA DO MEIO EU VOU RESOLVER MINHAS
LOMBRAS", momento em que RABICÓ ficou de lado e o
interrogado avistou uma arma de fogo na lateral das
costas de RABICÓ, mais precisamente no calção, tendo
então  notado  que  este  empurrava  a  mãe
provavelmente para sacar a arma; QUE instintivamente
se  agarrou  com  a  arma  e  a  puxou  da  cintura  de
RABICO, ocasião em que houve um disparo, tudo isto
em frações de segundo;  QUE RABICO correu  para o
interior do apartamento e o interrogado saiu para fora
do bloco, ainda com a arma na mão, tendo a jogado
nas britas que ficam no estacionamento; QUE em razão
do ocorrido, nem foi buscar a serra tico-tico; QUE ato
continuo, pegou sua mulher e a levou para a casa de
sua mãe; (…)  QUE realmente foi o autor do disparo
que  vitimou  GABRIEL  RIBEIRO  DE  OLIVEIRA,  vulgo
RABICO,  mas  averba  que  tudo  se  tratou  legitima
defesa,  pois  temia  por  sua  vida,  e  imaginou  que
RABICÓ iria sacar a arma;” 

Na esfera  judicial  (fl.  158),  com DVD à fl.  159,  não
houve  discrepâncias  dos  elementos  probatórios  colhidos  na  fase
inquisitória,  cujos  os  depoimentos  testemunhais,  bem  como  as
declarações  da  mãe  da  vítima  apontam os  indícios  da  autoria  delitiva
como sendo do réu ora recorrente.

Extrai-se dos autos, portanto, 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. 

E mais, 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. 

In casu, não obstante a alegativa do recorrente, estão
também presentes os indícios da autoria necessários ao seu julgamento
popular. 

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,
nesta  fase, 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)

Não há como acolher a pretensão da absolvição, pois
do conjunto probatório aposto aos autos, não há como se 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.

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

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.

Com essas considerações, CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, em harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  João  Benedito  da  Silva,
decano  no  exercício  da  Presidência  da  Câmara  Criminal,  dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Arnóbio Alves Teodósio, relator, e Marcos William de Oliveira (Juiz
de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador).  Ausente  justificadamente  o  Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho. 

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 03 de maio de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


