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RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO (ART.
121,  CAPUT,  DO  CP).  SENTENÇA  DE  PRONÚNCIA.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  I)  PRELIMINARES  DE
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
POR EXCESSO DE LINGUAGEM. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.  REJEIÇÃO.  II)  PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO  SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO
EVIDENCIADA ESTREME DE DÚVIDA. INCIDÊNCIA
DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.  III)
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO
CORPORAL LEVE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO.
DECISUM MANTIDO PARA QUE O ACUSADO SEJA
SUBMETIDO AO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Não há falar em ausência de fundamentação nem em excesso
de  linguagem  quando  constatado,  por  meio  da  leitura  da
sentença de pronúncia, que o Juiz, ao proferi-la, não adentrou no
mérito da causa, tendo se limitado a demonstrar a comprovação
da materialidade do delito e dos indícios de autoria. Preliminar
rejeitada.

-  Na  fase  de  pronúncia,  mero  juízo  de  admissibilidade  da
acusação, só se reconhece a excludente de ilicitude -  legítima
defesa  -  se  restar  provada  estreme  de  dúvidas,  do  contrário,
havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria,
pronuncia-se o réu submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do
Júri, em atenção ao princípio in dubio pro societate, mantendo-
se a decisão de pronúncia.

- Descabe o pedido de desclassificação do delito de homicídio na
modalidade tentada para lesão corporal, sem o crivo do Tribunal
do Júri, uma vez não apresentada nos autos prova cabal apta a



afastar o animus necandi. Ademais, restando incontroversas a
materialidade e indícios de autoria do delito, ainda que existam
dúvidas quanto à intenção do agente, a pronúncia é medida que
se impõe, devendo o elemento subjetivo ser levado à apreciação
do 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, em rejeitar as preliminares e, no mérito, negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Helio
Paulino da Silva contra a sentença de pronúncia de fls. 156/159, proferida pelo Exmo.
Juiz  Osenival  dos  Santos  Costa,  Juiz  de  Direito  da  Comarca  de  Solânea,  que  o
pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, caput, do CP, a fim de que seja
submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

De acordo com a peça exordial (fls. 02/04):

“Dimana do presente caderno processual, peça base para esta denúncia que,
no dia 24 do mês de Março do ano de 2015, em uma quinta-feira, por volta
das 04h0Omin, nas imediações da Rua Bela Vista, localizada na cidade de
Solânea, o acusado já qualificado, tentou ceifar a vida da vítima HOZIEL
FERREIRA DOS SANTOS.
De acordo com os autos, no dia, hora e local supramencionados, a vitima
estava  na  residência  da  Sra.  Joseane  do  Nascimento,  juntamente  com
Marisio  Alberto  de  Oliveira  e  Hélio  Paulino  da  Silva  (acusado),  todos
ingerindo bebida alcoólica.
Exsurge  do  caderno  processual  que,  em  determinado  momento,  a  vítima
pediu mais uma "dose de cachaça" para o acusado, o qual por sua vez, não
atendeu ao pedido da vitima e pediu para a mesma sair, motivo pelo qual,
vitima e denunciado começaram a discutir e entraram em vias de fato.
Aduz  o  Inquérito  Policial  que,  no  momento  da  discussão,  o  acusado em
poder de 01 (um) tamborete, desferiu um golpe na cabeça da vítima, a qual
reagiu,  desferindo  um  golpe  com  tamborete  na  cabeça  do  denunciado.
Ocorre que, ao entrarem em luta corporal,  o acusado Hélio Paulino da
Silva pegou 01 (uma) faca que estava na cozinha da residência da Sra.
Joseane  do  Nascimento,  e  efetuou  dois  golpes  na  vitima,  atingindo  as
costas e um dos ombros da mesma.
Dimana dos autos  que, a  vitima conseguiu se  livrar  do acusado,  e  saiu
correndo  em  direção  ao  Hospital desta  urbe,  onde  foi  informado  por
funcionários que procurassem o Batalhão da Policia Militar local. A vitima
afirma que foi até o local referido, entretanto, voltou para o Hospital em
virtude de ser encontrar ferida e sangrando muito.
A testemunha Marisio Alberto Alves de Oliveira afirma que tentou apartar a
discussão entre vitima e acusado, porém não obteve êxito.
A Srª Joseane do Nascimento afirma que a luta corporal entre acusado e
vitima começou na sala de sua residência, se estendendo até a cozinha do
imóvel. A mesma alega que, enquanto Marísio Alberto levava a vítima para
o Hospital desta urbe, ficou com o acusado em sua residência, para que o
mesmo não fosse até o referido hospital  atrás  da vítima,  pois  a  mesma
temia pelo pior”.

Nas  razões  recursais  (fls.  171/180), a  defesa  do  acusado
pretende,  preliminarmente,  que  a  sentença  de  pronúncia  seja  declarada  nula  por



ausência de fundamentação e, ainda, por excesso de linguagem, pela infringência aos
limites  traçados  no  art.  413,  §1º  do  CPP.  No  mérito,  requer  a  sua  absolvição,  ao
argumento de que o réu agiu em legítima defesa, alegando que usou moderadamente
dos meios necessários para repelir a injusta agressão iminente. Em não sendo atendidos
os pleitos anteriores, pugna pela desclassificação para lesão corporal de natureza leve.

O representante do Parquet, em contrarrazões de fls. 181/186,
requereu a manutenção da decisão de pronúncia.

Nesta  instância,  a  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  através  do
parecer do Procurador de Justiça, José Roseno Neto, manifestou-se pelo desprovimento
do recurso (fls. 192/199).

É o relatório.
VOTO:

Da nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação e excesso de
linguagem

Ao  recorrer, pretende  o  pronunciado  preliminarmente,  a
decretação da nulidade absoluta da decisão face a ausência de fundamentação e
também  por  excesso  de  linguagem  do  magistrado  primevo  na  decisão  de
pronúncia, apto a influenciar o Conselho de Sentença.

Analisando as questões acima suscitadas, asseguro que a decisão
de primeiro grau não carece de fundamentação, muito menos, incorreu em excesso de
linguagem.  Ora,  infere-se  da  leitura  daquela  que  o  magistrado,  diante  dos
elementos lançados nos autos, expôs a justificativa da pronúncia do acusado, sem
adentrar  no  mérito  da  causa  nem  incorrer  em  prejulgamento  da  acusação,
respeitando a  competência  exclusiva  do Tribunal  do Júri  para,  esgotando a matéria,
julgar os crimes dolosos contra a vida.

Verifica-se,  portanto,  que  a  decisão  que  pronunciou  o
acusado  não  se  encontra  carente  de  fundamentação,  nem  revela  excesso  de
linguagem. Ao contrário, observa-se o zelo com qual o magistrado  Osenival dos
Santos Costa atuou para respaldar o seu convencimento, indicando as provas da
materialidade e apenas os indícios de autoria, assim ressaltando na decisão, sem
resvalar para o excesso ou para a escassez de linguagem que conduzem à nulidade
da decisão, atendendo, portanto, aos requisitos do art. 413, § 1º do CPP.

Nesse sentido, eis recente julgado do Superior Tribunal de
Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM  HABEAS
CORPUS.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  DECISÃO  DE  PRONÚNCIA.
NULIDADE  DO  ACÓRDÃO  QUE  NEGOU  PROVIMENTO  AO
RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  EXCESSO  DE  LINGUAGEM.
INOCORRÊNCIA.  REVOGAÇÃO  DA  PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO  ADEQUADA.  PRESENÇA  DOS  REQUISITOS
AUTORIZADORES DA PRISÃO.  NECESSIDADE  DE  ASSEGURAR A
APLICAÇÃO  DA LEI  PENAL GARANTIA DA ORDEM  PÚBLICA E



CONVENIÊNCIA  DA  INSTRUÇÃO  CRIMINAL.  CONDIÇÕES
PESSOAIS  FAVORÁVEIS.  IRRELEVÂNCIA.  EVASÃO  DO  DISTRITO
DA CULPA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal
do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim
de  evitar  o  excesso  de  linguagem  sem  se  descurar da  necessidade  de
fundamentação  adequada,  conforme  preceitua  o  art.  93,  IX,  da
Constituição Federal.
2.  No caso  dos  autos,  não se  verificou  nenhum dos  dois  vícios  acima
mencionados, nem falta de fundamentação nem excesso de linguagem,
porquanto  as  instâncias  ordinárias  se  limitaram a  apontar dados  dos
autos aptos a demonstrar a existência de prova da materialidade e de
indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art.
413, § 1º, do Código de Processo Penal, não se constatando, portanto, a
emissão de qualquer juízo de valor.
3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a
prisão  preventiva,  nos  termos  do  art.  312  do  Código  de  Processo  Penal,
poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal.
4. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, após
o cometimento do crime, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção
da custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de assegurar o
cumprimento  de  eventual  condenação,  pois  nítida  a  intenção  do  réu  de
obstaculizar o andamento da ação criminal e evitar a ação da justiça.
5. Condições favoráveis do réu, ainda que comprovadas, não têm, por si só, o
condão de revogar a prisão cautelar se há, nos autos, elementos suficientes a
demonstrar a sua necessidade.
6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.”
(STJ - RHC 46153 / MT 2014/0055253-4 – Relator(a): Ministro RIBEIRO
DANTAS – Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento:
08/08/2017 - Data da Publicação/Fonte: DJe 18/08/2017)

Assim, rejeito a preliminar de nulidade absoluta levantada
pelo recorrente.

Da pretendida absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa

Ao recorrer, pretende o pronunciado a sua absolvição
sumária,  ao argumento de que agiu sob o manto da excludente de ilicitude da
legítima defesa.

Inicialmente, cabe ressaltar que a pronúncia é mero juízo de
admissibilidade, não trazendo em si uma condenação prévia ao acusado. 

Para tanto, assim disciplina o art. 413 §1º do CPP:

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

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



Na verdade, para a impronúncia ou absolvição sumária, em sede
de recurso em sentido estrito, é necessário que a prova produzida 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
– situação não vislumbrada no caso vertente. Explicarei.

Na hipótese dos autos, pela análise dos depoimentos colhidos,
não há como ter certeza de que o réu tenha agido em legítima defesa, ou seja, as provas
não são suficientes a afastar os indícios de autoria.

Narram os autos que a vítima  Hoziel  chegou na residência de
Joseane  do  Nascimento,  conhecida  por  “Fia”,  juntamente  a  Marísio  Alberto,  para
ingerirem bebida alcoólica. Em um dado momento, houve um desentendimento entre
acusado, que é pai da filha de Joseane, e a vítima, por possível motivo de ciúmes, a
ponto de ambos se agredirem. A partir daí, iniciou-se a luta corporal que finalizou com a
vítima sendo furada em três locais.

Lado outro, acerca de como realmente os fatos aconteceram,
observa-se controvérsias nas declarações das testemunhas presenciais e do réu, o
que demanda uma análise mais aprofundada das provas. A exemplo, o réu afirma
que não estava dormindo na residência da mãe de sua filha, quando vítima e os
demais chegaram, já as testemunhas afirmam que o réu estava bebendo com eles.

Outrossim,  a  testemunha presencial  Marísio Alberto Alves  de
Oliveira afirmou, em juízo, que o réu não ceifou a vida da vítima por ter interferido na
discussão para apartar a briga. 

Ora, o próprio denunciado afirmou que a luta corporal ocorreu e
que ambos, réu e vítima, efetuaram golpes um no outro com tamborete e, em seguida, o
réu deu três golpes na vítima (três ferimentos perfurocortante no tórax à esquerda) com
um pedaço de garrafa de vidro.

Ressalte-se, também, que o fato de ter havido luta corporal
entre réu e vítima, por si só, não afasta a ilicitude do delito cometido pelo réu.
Logo, não existe nos autos elementos firmes que demonstrem, de forma estreme de
dúvidas, que a ação do acusado se desenvolveu em legítima defesa,  mesmo que
putativa.

Assim, em que pese o argumento do recorrente de que agiu em
legítima defesa, mister ressaltar que, segundo o entendimento doutrinário e
jurisprudencial assente, inclusive do nosso pretório excelso, para que tal tese possa ser
acolhida nesta fase processual, a referida excludente de ilicitude deve ser
demonstrada de forma inquestionável, clara, cristalina, de modo a não ensejar
nenhuma controvérsia, o que não é o caso dos autos.

Não houve, pois, a comprovação, de plano, de que o
recorrente tenha agido em legítima defesa,  o que não autoriza a absolvição
sumária ou impronúncia do réu, restando, decerto, questões que serão melhor
analisadas no Plenário do júri, vigendo, assim, o princípio do in dubio pro societate,
com a submissão do incriminado ao julgamento popular.



Ressalte-se  que nada impede a defesa de renovar o pedido de
absolvição no Plenário do Tribunal do Júri, caso em que, por intermédio do seu
Conselho de Sentença, com competência constitucional que lhe é atribuída, avaliando
com profundidade a prova, poderá, se for o caso, absolver o recorrente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. LIMITES DA IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
AMPLO REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN
DUBIO PRO SOCIETATE NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ORDEM
DENEGADA.
1. A análise acerca da participação criminosa demanda, em princípio,
aprofundado exame no contexto fático-probatório, o que é inviável em sede
de habeas corpus. 2. Por ocasião da pronúncia vige o princípio in dubio
pro societate, ou seja, na dúvida, compete ao Tribunal do Júri a soberana
decisão sobre a autoria criminosa 3. Ordem denegada (HC 135.724/PE,
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em
23/03/2010, DJe 19/04/2010).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INCONFORMISMO. PEDIDO DE
EXCLUSÃO DO MOTIVO TORPE. CONFISSÃO. LEGÍTIMA DEFESA
PRÓPRIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE
AUTORIA. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO
MANTIDA. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. RECURSO
DESPROVIDO. Para a sentença de pronúncia do acusado basta, apenas, a
prova da materialidade do fato e indícios suficientes de sua autoria ou
participação no crime, a fim de que seja submetido a julgamento pelo
Sinédrio Popular. A     sentença     de     pronúncia     é     de     mera     admissibilidade     do  
Juízo,     imperando     o     princípio     do     in     dubio     pro     societate,     ou     seja,     em     caso     de  
dúvida,     cabe     ao     Conselho     de     Sentença     dirimi-la,     por     ser     o     Juiz     natural     da  
causa. (g.n.) (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
20119708120148150000, Câmara Especializada Criminal, Relator DES
CARLOS MARTINS BELTRAO FILHO , j. em 27-11-2014) .

Lembro, por oportuno, que a pronúncia é mero juízo de
admissibilidade da acusação, com o fim único de submeter os réus a julgamento pelo
Tribunal do Júri, sendo sua natureza meramente processual. Desse modo, basta ao Juiz
estar convencido da existência do crime e dos indícios da autoria ou de participação.

Assim sendo, a prova segura da materialidade relativamente ao
fato bem como à existência de indícios da autoria do ora recorrente no evento delituoso
narrado na denúncia bastam para fundamentar a pronúncia, sendo que eventuais dúvidas
ou contradições na prova se resolvem, nesta fase, em favor da sociedade, e não em
benefício do réu.

Da desclassificação para o delito de lesão corporal de leve

Igualmente,  não  há  nos  autos  a  comprovação  de  plano  da
ausência  do  animus  necandi.  Pelo  contrário,  as  circunstâncias  reveladas  nos  autos
sugerem, em princípio, e ao contrário do que alega, que o acusado pode ter se imbuído
no propósito de matar, ou seja,  as informações apuradas não conduzem a um juízo de
certeza, neste momento. 



Portanto,  exsurgindo  dúvidas  quanto  à  intenção  do  agente,
impõe-se a remessa do feito para apreciação pelo Tribunal do Júri, sob pena de ofensa
aos princípios da soberania dos vereditos e da competência do plenário do júri para
julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO
PENAL.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.  TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO.
DESCLASSIFICAÇÃO.  LIMITES  DA  SENTENÇA  DE  PRONÚNCIA.
EXISTÊNCIA  DE  ELEMENTOS  DE  CONFIGURAÇÃO  DO  CRIME
CONTRA A VIDA. VERIFICAÇÃO DO ANIMUS NECANDI. INVASÃO
DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR.
1. A desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado
para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse
quanto à inexistência de dolo. Havendo grau de certeza razoável, isso é
fator  o  bastante  para  que  seja  remetida  ao  Conselho  de  Sentença  a
matéria, sob pena de desrespeito à competência ditada pela Constituição
Federal. Precedentes.
2. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRgno AgRg no REsp 1313940/SP,
Rel.  Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
DJe 30/04/2013) Grifei.

“RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
MODALIDADE TENTADA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVAS DA
MATERIALIDADE  E  INDÍCIOS  DE  AUTORIA.  DESISTÊNCIA
VOLUNTÁRIA.  DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO
NO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI.
- A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação,
mostrando-se suficiente, pois, para a sua prolação, apenas o convencimento
do magistrado quanto à existência do crime e de suficientes indícios de sua
autoria,  tendo  por  objetivo  submeter  o  acusado  ao  julgamento  perante  o
Tribunal do Júri. 
-  Inadmissível  os  argumentos  de  legítima defesa  quando os  elementos  de
convicção constantes dos autos são suficientes à confirmação da decisão de
pronúncia. 
- Não se admite a desclassificação do crime de homicídio tentado para o
delito de lesão corporal, na fase de pronúncia, se as provas indiciárias
apontam ter o acusado agido com animus necandi,  reservando-se aos
jurados o exame minucioso do elemento subjetivo.” (TJMG -  Rec em
Sentido Estrito  1.0522.03.000956-0/001, Relator(a): Des.(a) Silas Vieira, 1ª
CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/09/2014, publicação da súmula
em 10/10/2014). Destaquei. 

Portanto, nos termos do art. 413 do CPP, constando nos autos
indícios suficientes de autoria e prova segura da existência material do delito doloso
contra a vida, cabível é a pronúncia do acusado, a fim de submetê-lo ao julgamento pelo
Tribunal Popular.

Pelo  exposto,  e  em  consonância  com  o  parecer  ministerial,
NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO,  para  manter,  na  íntegra,  a  decisão
hostilizada, a fim de que o pronunciado, ora recorrente, seja submetido a julgamento
perante o Tribunal do Júri.

Oficie-se ao juízo a quo acerca da presente decisão.



É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
João Benedito da Silva, decano no exercício da Presidência da Câmara Criminal, dele
participando também os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da
Cunha Ramos, relator,  Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir o
Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio, 1º vogal) e Marcos William de Oliveira (Juiz de
Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador, 2º vogal). 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 “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 15 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


