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RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO  QUALIFICADO  NA  MODALIDADE
TENTADA. Arts. 121, § 2º, inciso II, c/c 14, inciso II,
ambos  do  CP.  Existência de indícios suficientes de
autoria e prova da materialidade da tentativa de crime
doloso contra a vida. Pronúncia. Irresignação. Legítima
defesa. Ausência de prova inconteste.  Eventual dúvida
quanto  à  intenção  do  agente  a ser dirimida pelo
Conselho de Sentença.  Nesta fase, in dubio pro
societate. Decisum mantido para que o acusado seja
submetido  ao Tribunal do Júri Popular.  Exclusão  de
qualificadora.  Impossibilidade.  Desprovimento do
recurso.

- Nos termos do art. 413 do CPP, entendendo o Juiz
haver indícios suficientes de autoria e prova da
existência material do delito, cabível é a pronúncia do
acusado, submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal do
Júri, Juízo natural competente constitucionalmente para
julgar os crimes dolosos contra a vida.

- Outrossim, em sede de recurso criminal em sentido
estrito, para o reconhecimento da legítima defesa faz-
se imprescindível que a prova coligida evidencie, de
forma irrefutável,  livre de dúvidas, ter o agente, ao



praticar a ação delituosa, agido sob  o  manto  da
retromencionada causa excludente de antijuridicidade.

- Ressalte-se, ademais, que eventuais dúvidas
porventura existentes nessa fase processual do Júri
(judicium acusationis), pendem sempre em favor da
sociedade, haja vista a prevalência do princípio in dubio
pro societate. 

- Ponto outro, incabível a exclusão da qualificadora do
motivo  fútil,  requerida  pelo  recorrente,  já  que  tal
circunstância  não  se  mostra  manifestamente
improcedente, e cumpre relegar o exame aprofundado
dessa majorante ao Tribunal do Júri.

Vistos, relatados e discutidos estes  autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO INTERPOSTO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante o Tribunal do Júri da Comarca de Uiraúna, Jaelson
da Costa Andrade foi denunciado como incurso nas sanções dos arts. 121, §
2º, inciso II, c/c 14, inciso II, ambos do CP, pelos seguintes fatos narrados na
inicial acusatória (fls. 02/03):

“… no dia 10 de março de 2013, próximo ao Colégio Lica
Duarte, Bairro Retiro, nesta cidade, o denunciado proferiu
um disparo de arma de fogo contra a vítima acima indicada,
ocasionando as lesões expostas no laudo de ofensa física às
fls. 59/60.
… não houve qualquer discussão entre vítima e acusado,
mas tão somente entre vítima e o irmão daquele um dia
antes  do  acontecido,  motivo  este  que  ensejou  a  ação
criminosa...”.

Denúncia recebida no dia 18 de março de 2014 (fl. 80).

Encerrada  a  fase  do  judicium  acusationis,  o  denunciado
restou pronunciado nos termos da denúncia de fls. 02/03 (fls. 159/160v).

Irresignado  com  o  teor  da  decisão,  a  defesa  apresentou
recurso em sentido estrito (fls. 163/165), alegando, em suas razões, escoradas
às fls. 166/180, primeiramente, que a pronúncia contraria as provas dos autos,



que apontam que o réu agiu em legítima defesa, razão pela qual pleiteia a
despronúncia. Alternativamente, pugna pelo reconhecimento da atipicidade da
conduta ou pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil. 

A representante do Parquet, em contrarrazões acostadas às
fls. 188/195 rebateu os argumentos do recorrente e defendeu a manutenção
integral da decisão combatida.

Conservada a decisão em juízo de retratação (fl. 196).

Nesta instância,  a Procuradoria de Justiça, em parecer  da
lavra  da  insigne  Procuradora  de  Justiça,  Dra.  Maria  Lurdélia  Diniz  de
Albuquerque  Melo,  manifestou-se  pelo  desprovimento  do  recurso  (fls.
201/207).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Dr. CARLOS  EDUARDO  LEITE  LISBOA
(Relator)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.

Conforme alhures relatado, em síntese, a  defesa  do
recorrente alega, primeiramente, que deve ser absolvido sumariamente, por
ter agido agasalhado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, utilizando-
se,  para  tanto,  dos  meios  moderados  e  necessários  para  repelir  injusta
agressão, considerando que fez apenas um disparo – restando cinco munições
na arma.

In casu, ao analisar os autos, mormente a decisão açoitada,
verifica-se que o recurso não merece acolhimento, devendo ser aquela
conservada na integralidade.

Antes de qualquer apreciação, é de bom alvitre, extrair o
brilhante ensinamento de Eugênio Pacelli de Oliveira, sobre decisão de
pronúncia:

 
"(...) pronuncia-se alguém quando ao exame do material
probatório levado aos autos se pode verificar a
demonstração da provável existência de um crime doloso
contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.
Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é
a existência de provas no sentido da materialidade e da
autoria. Em relação à primeira, materialidade, a prova há
de ser segura quanto ao fato.   Já     em     relação     à     autoria,  
bastará     a     presença     de     elementos     indicativos,  
devendo     o     juiz,     o     tanto     quanto     possível,     abster-se     de  
revelar     um     convencimento     absoluto     quanto     a     ela.     É  
preciso     ter     em     conta     que     a     decisão     de     pronúncia  
somente     deve     revelar     um     juízo     de     probabilidade     e  



não     o     de     certeza.  " (in Curso de Processo Penal, Ed.
Del Rey, 6ª ed., 2006, p. 563/564).  Destaquei.

Vale ressaltar que a pronúncia é mero juízo de
admissibilidade, norteado pelo princípio do in dubio pro societate, não trazendo
em si uma condenação prévia ao recorrente.

Para tanto, assim dispõe 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.”

A materialidade resta  evidenciada  no caderno  processual,
notadamente, pelo Laudo de Constatação de Lesão Corporal ou Ofensa Física
(fls. 60/61).

Por outro lado, há nos autos indícios suficientes a indicar o
ora recorrente como autor do fato delituoso narrado na denúncia,
especialmente em face da prova oral colhida.

Aliás, Jaelson da Costa Andrade confessou que foi o autor
do disparo de arma de fogo, utilizando arma de sua propriedade,  contra a
pessoa de Francisco Irismar Teotônio, afirmando, todavia, que sua ação se deu
em legítima defesa da própria vida,  já  que houve desavença e a  vítima o
ameaçou.

Não  há  como  negar  que  existem  nos  autos  elementos
probatórios quanto à ocorrência de um suposto desentendimento envolvendo o
ofendido e o acusado, entretanto, não há prova cabal e inequívoca a respaldar
a absolvição sumária do réu, com base na legítima defesa, conforme requerido
pela defesa.

De fato, a prova oral produzida, a saber, os depoimentos
das testemunhas Thiago Sarmento da Silva e Almair Soares da Silva (gravados
em mídia digital, anexadas à fl. 134), colhidos sob o crivo do contraditório,
corroboram com a versão acusatória.

Ressalte-se, ademais, que o recorrente admitiu a autoria do
fato, ou seja, afirmou que efetuou  um disparo  de  arma de  fogo  contra a
vítima, embora tenha dito que assim  fez para defender  a sua própria vida
posto que havia sido ameaçado, ou seja, alegou legítima defesa.



Com efeito, in  casu,  os elementos indiciários/probatórios
existentes evidenciam, ou ao menos sugerem, que a conduta perpetrada pelo
denunciado ocasionou os ferimentos sofridos pela vítima, que não veio a óbito
por  circunstância  alheia  à  vontade do pronunciado,  situação que,  em tese,
caracteriza  o crime  de homicídio tentado pelo qual foi pronunciado,  sendo,
portanto, a conduta típica. 

Em contrapartida, os argumentos  defensivos no tocante à
legítima defesa  e  ausência  de  dolo  não restaram cabal e indubitavelmente
demonstrados  nos  autos, logo, nesse momento, não há como reformar a
decisão ora guerreada para absolver o réu,  conforme requerido nas razões
recursais. 

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

Assim sendo, a prova da materialidade e a existência de
indícios suficientes 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.

Vê-se, pois, que a decisão proferida pela juíza singular está
em pleno alinho com a jurisprudência dos tribunais pátrios, notadamente, o
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a incursão no mérito da causa,
de  forma ampla,  vertical  e  exauriente,  deve  ser  feita  exclusivamente  pelo
Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes
dolosos contra a vida. A propósito:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE.
RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA.  AUSÊNCIA
DE  PROVA  INCONTESTÁVEL.  IN  DUBIO  PRO
SOCIETATE. (...)
1.  A  pronúncia  é  decisão  interlocutória  mista  em  que  o
magistrado  declara  a  viabilidade  da  acusação  por  duplo
fundamento, ou seja, por se convencer da existência de um
crime e da presença de indícios de que o réu possa ser o
autor  (art.  413  do  CPP).  2. Adverte  a  jurisprudência
desta Corte que, em casos duvidosos e controvertidos,
hipótese  dos  autos,  deve  a  alegação  de  legítima
defesa ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri,
juízo  natural  constitucionalmente  instituído  para
julgar  os  crimes  dolosos  contra  a  vida,  em  que  as
provas,  inclusive  as  testemunhais,  serão  analisadas  com
maior amplitude e liberdade, devido à aplicação, na fase
do  judicium  accusationis,  do  princípio  in  dubio  pro



societate. […] 6. Agravo regimental improvido.” (AgRg no
AREsp  316.069/SP,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe
25/09/2014)

“(...) O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo
magistrado  é  medida  excepcional,  somente  cabível
quando inequívoca a sua presença. 3.  A existência de
dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa
demanda juízo de valor  que corresponde ao próprio
mérito  da  imputação,  cuja  análise  compete
exclusivamente  ao  Conselho  de  Sentença.(...).  5.
Agravo  regimental  desprovido.”  (AgRg  no  AREsp
907.813/PB,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA
TURMA,  julgado em 10/11/2016,  DJe 18/11/2016).
Em ambas, destaques nossos.

Portanto, nos termos do art. 413 do CPP, entendendo o Juiz
haver indícios suficientes de autoria e prova da existência material do delito
doloso contra a vida, cabível é a pronúncia do acusado, submetendo-o ao
julgamento pelo Tribunal do Júri, Juízo natural competente constitucionalmente
para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Ponto outro, para o reconhecimento da legítima defesa, em
sede de recurso em sentido estrito, é necessário que a prova coligida retrate,
com absoluta segurança, de forma inconteste, ter o agente praticado a ação
delituosa ao abrigo da retromencionada causa excludente de antijuridicidade
– situação não vislumbrada na hipótese vertente. 

No  que  concerne  à  qualificadora,  como  cediço,  aquela
reconhecida  na  sentença  de  pronúncia  somente  pode  ser  decotada  se  for
manifestamente improcedente, posto que, deve-se deixar ao Tribunal do Júri o
exame de sua existência e prevalência.

In casu, quanto ao motivo fútil (inciso I do § 2 º do art. 121
do CP), verifico que existem elementos indiciários a justificá-lo.

É que, consoante se extrai dos autos, sobretudo da prova
oral  coligida,  a  motivação do crime,  ao que parece,  teria  sido torpe,  pois,
resultante de um desentendimento anterior entre o réu e a vítima, envolvendo
o irmão do primeiro.

Portanto, o reconhecimento da qualificadora não se mostra
manifestamente improcedente, o que impede o decote desta.

Nesse sentido:

“ … A  sentença  de  pronúncia só deverá afastar as
qualificadoras  do  crime  de  homicídio  se
completamente dissonantes das provas carreadas aos
autos.  Isso  porque  o  referido  momento  processual



deve limitar-se a um juízo de admissibilidade, no qual
se  examina  a  presença  de  indícios  de  autoria,
afastando-se,  assim,  eventual  usurpação  de
competência  do  Tribunal  do  Júri  e  de  risco  de
julgamento  antecipado  do  mérito  da  causa.  (...)”
(Ementa  parcial,  HC  380.733/MS,  Rel.  Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
27/03/2017) Negritei.

Por fim, nunca é por demais lembrar que eventuais dúvidas
porventura  existentes  nessa  fase  processual  do  Júri  (judicium acusationis),
pendem sempre em favor da sociedade, haja vista a prevalência do princípio in
dubio pro societate.

Pelo exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter, na íntegra, a deci-
são hostilizada, a fim de que o pronunciado, ora recorrente, seja submetido a
julgamento perante o Tribunal do Júri. 

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  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa  (Juiz  de
Direito  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  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 “Desembargador
Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, 15 de maio de 2018.

Dr. CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA
Juiz de Direito convocado

RELATOR


