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RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  TENTATIVA  DE
HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  SENTENÇA  DE
PRONÚNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  I)  PLEITO  DE
LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS DO ART.  312 DO CP.  ELEMENTOS
CONCRETOS  APTOS  A  RESPALDAR  A  CUSTÓDIA
PREVENTIVA.  PRETENDIDA  PRISÃO  DOMICILIAR.
ALEGAÇÃO  DE  GRAVE  ESTADO  DE  SAÚDE.
AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO.  DESCABIMENTO. II)
MÉRITO.  ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA DO ANIMUS
NECANDI. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
SOCIETATE. DECISUM MANTIDO PARA QUE O
ACUSADO SEJA SUBMETIDO AO TRIBUNAL DO JÚRI
POPULAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Não  há  que  se  falar  em  falta  de  fundamentação  para  a
decretação  da  prisão  preventiva,  pois,  presentes  prova  da
materialidade  e  indícios  suficientes  de  autoria,  bem  como  é
possível verificar que o decreto preventivo foi elaborado com
substrato  em  dados  e  reclamos  objetivos  do  caso,  sendo
necessária  tal  medida,  notadamente  em  favor  da  garantia  da
ordem pública, estando, assim, em plena sintonia com os artigos
312 e 313 do Código de Processo Penal.

-  Não se  verificando a existência  de laudo médico específico
atestando  que  a  doença  apresentada  pelo  paciente  exige
cuidados  exclusivamente  fora  das  instalações  do  sistema
prisional, é de se indeferir o pedido de prisão domiciliar.

- Descabe o pedido de impronúncia, 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
prova da materialidade e dos 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, em atenção ao princípio in
dubio pro societate.

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
Deomício Alves Leal contra a sentença de pronúncia de fls. 148/149, proferida pela
Exma. Juíza Paula Frassinetti Nóbrega de Miranda Dantas, da 1ª Vara da Comarca de
Esperança, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e
IV, § 4º c/c o art. 61, II, alínea “e”, ambos 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):

“ que no dia 25 de Abril de 2015, por volta das 19h, no sítio Mamanguape,
zona rural de São Sebastião de Lagoa de Roça (PB),  o ora denunciado,
utilizando-se de um facão, tentou matar seu irmão, o sr. Sandoval Alves
Leal,  pessoa idosa, maior de sessenta anos, por motivo fútil  e  tornando
impossível  a  defesa  da  vítima,  não  consumando  seu  intento  por
circunstâncias alheias a sua vontade.
Narram  os  presentes  autos  que  no  dia  acima  descrito,  o  ofendido
encontrava-se na sua residência,  local onde morava vítima e denunciado,
quando o acusado abriu uma porta e ascendeu uma luz, sendo repreendido
pelo ofendido, momento em que o denunciado, por tal  motivo,  pegou um
facão e, com animus necandi, passou a agredir a vítima que se encontrava
sentado, desferindo vários golpes de facão.
Infere-se, que o acusado tentou ceifar a vida da vida por motivo frívolo, tão
somente, porque a vítima lhe repreendeu por ter este acendido a luz quando
ele estava descansando.
Verifica-se, ainda, que após tal conduta o acusado fugiu do local do crime,
sendo posteriormente capturado pela Polícia Militar.
A vítima foi socorrida para o Hospital de Trauma de Campina Grande (PB),
onde ficou internada.
Pois  bem,  verifica-se,  assim,  que  o  acusado  agindo  de  surpresa  e
aproveitando-se que a vítima estava desarmada, desferiu-lhes, de inopino,
diversos golpes de facão, dificultando a defesa desta.
Quando da sua oitiva perante a autoridade policial, o acusado confessou o
crime, inclusive, descrevendo com riqueza de detalhes todo o iter criminis”
(fls. 01/04).

Nas  razões  recursais  (fls.  154/159), a  defesa  do  acusado,
preliminarmente, pugna pelo direito de recorrer em liberdade, já que estão ausentes
elementos concretos que justifiquem a sua custódia preventiva, nos termos do art. 312
do CPP, além de ser primário, senhor de idade avançada, com 70 anos de idade e vários
problemas  de  saúde.  No  mérito,  requer  a  impronúncia  do  recorrente,  ante  a
ausência do animus necandi, alegando que o réu cometeu o delito sob o domínio de
violenta  emoção,  que tal  fato só ocorreu por  estar  muito perturbado,  mas agiu sem
intenção  alguma  de  matar  seu  irmão,  já  que  tinha  ótimo  convívio  com  o  mesmo,
pugnando, ainda, o perdão judicial pelo arrependimento da conduta.



O representante do Parquet, em contrarrazões de fls. 161/167,
requereu a manutenção da decisão de pronúncia.

Nesta  instância,  a  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  através  do
parecer  do Procurador  de  Justiça,  Joaci  Juvino da Costa Silva,  manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 177/182).

É o relatório.
VOTO:

Do pleito para revogação da prisão preventiva

Como relatado, pretende o réu a concessão do direito de recorrer
em liberdade, alegando estarem ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP.

Inicialmente, urge esclarecer que o réu respondeu ao processo
criminal  preso  preventivamente  e,  na  prolação  da  sentença  de  pronúncia,  a
magistrada  a quo manteve a custódia cautelar do réu, negando-lhe o direito de
recorrer  em  liberdade,  haja  vista  subsistirem  os  motivos  que  ensejaram  a
decretação da preventiva. 

Pois bem. De acordo com entendimento jurisprudencial, não há
coação na negativa de recorrer em liberdade quando demonstrado, com base em fatores
concretos,  a  imprescindibilidade da custódia para acautelar  o meio social,  diante  da
reprovabilidade efetivada conduta imputada ao recorrente. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.  HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.  DIREITO  DE  RECORRER  EM
LIBERDADE.  IMPOSSIBILIDADE.  DECISÃO  INDEFERITÓRIA
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.  PRESENÇA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES  DA  CUSTÓDIA  CAUTELAR.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO. ORDEM DENEGADA. 1- A partir do
momento em que o magistrado a quo apreciar o processo e verificar pelas
provas acostadas aos autos que a condenação é a aplicação correta e justa da
Lei, condenará o réu e a partir daí, presumindo a culpa deste, pode decretar
a  prisão  de quem esteve  solto no curso  do processo  ou  determinar a
manutenção, caso o réu tenha permanecido preso. 2- o fato do acusado ter
passado  a  instrução  processual  solto,  não  obsta  ter  sua  custódia  cautelar
decretada  na  sentença  penal  condenatória,  desde  que  fundamentada  e
presentes qualquer dos requisitos do art. 312. 3. No caso em análise, foi
decretada a preventiva para garantia da ordem pública e  aplicação da Lei
penal, tendo em vista a gravidade do delito e o risco de fuga presentes. 4.
Condições subjetivas favoráveis não são suficientes para garantir o direito de
recorrer em liberdade. Súmula nº 86 do TJPE. 5. Ordem denegada. Decisão
por  maioria  de  votos.  (TJPE;  HC  0002519-41.2016.8.17.0000;  Primeira
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  José  Viana  Ulisses  Filho;  Julg.  27/04/2016;
DJEPE 24/05/2016)

Na  hipótese  dos  autos,  a  magistrada  a  quo,  Juíza  Paula
Frassinetti Nóbrega de Miranda Dantas, decidiu de forma escorreita ao negar ao
réu  o  direito  de  recorrer  em liberdade,  haja  vista  permanecerem  presentes  os
motivos  que  justificaram  a  decretação  da  prisão  preventiva,  ressaltando  as
circunstâncias concretas do caso. Transcrevo:



“(...) Por fim, considerando que o acusado permaneceu preso durante toda
a  instrução  criminal  e  que  subsiste  o  pressuposto  ensejador  da  prisão
preventiva,  qual  seja,  a  garantia  da  ordem  pública,  haja  vista  a
periculosidade in concreto do réu – evidenciada pelo seu modus operandi e
pelo  seu  próprio histórico  criminal,  visto  que em seu interrogatório ele
mesmo declarou que já cumpriu pena por homicídio antes – mantenho a
custódia cautelar,  nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal”
(fls. 149v.).

Sendo assim, uma vez considerados os fatores supracitados
pelo juízo de primeiro grau, deve-se entender, ao contrário do sustentado pela
defesa, que há motivação idônea e suficiente para a preventiva respaldada na
garantia da ordem pública, como forma de acautelar o meio social e preservar a
credibilidade da Justiça. Essa é a orientação jurisprudencial, senão, vejamos:

“HABEAS CORPUS”  –  PRISÃO  PREVENTIVA  –  NECESSIDADE
COMPROVADA  DE  SUA  DECRETAÇÃO  –  DECISÃO
FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO
EM  FATOS  CONCRETOS  –  GRAVIDADE  CONCRETA  DO  FATO
CRIMINOSO  –  LEGALIDADE  DA  DECISÃO  QUE  DECRETOU  A
PRISÃO  CAUTELAR  –  PRECEDENTES  –  RECURSO  DE  AGRAVO
IMPROVIDO.  A  PRISÃO  CAUTELAR  CONSTITUI  MEDIDA  DE
NATUREZA EXCEPCIONAL. – A privação cautelar da liberdade individual
reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida
em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da
manutenção  da  prisão  cautelar.  Possibilidade  excepcional,  desde  que
satisfeitos  os requisitos mencionados no art.  312 do CPP. Necessidade da
verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa
medida  extraordinária.  Precedentes.  DEMONSTRAÇÃO,  NO  CASO,  DA
NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR
DO PACIENTE. – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a
decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que –
além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal
–  demonstram que a  permanência  em liberdade  do suposto  autor do
delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação
da  lei  penal.”  (STF –  HC  124922  AgR,  Relator(a):  Min.  CELSO  DE
MELLO,  Segunda  Turma,  julgado  em  16/12/2014,  PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015).

Destarte, embora a regra seja a liberdade para recorrer, no caso
concreto,  estão  justificados  os  motivos  da  manutenção  da  segregação,  porquanto
presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não socorrendo ao réu o direito pleiteado.

Subsidiariamente,  o  recorrente  pugna pela substituição da
custódia preventiva pela prisão domiciliar, argumentando possuir 70 (setenta) anos de
idade e ser portador de doença que necessita de tratamento especial. No entanto, a
idade do réu, por si só, não lhe garante o benefício da prisão domiciliar, outrossim
não há comprovação nos autos de que seu estado de saúde exija a conversão da
medida em prisão domiciliar,  ressaltando que o recorrente não apresentou nenhum
documento para embasar seu pedido.

Ausentes, portanto, os requisitos para a pretendida benesse, nos
termos do art. 318 do CPP, (“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar
quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença
grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com
deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem,
caso seja o único responsável  pelos  cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
Parágrafo único.  Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste



artigo”).

Ademais, de acordo com o entendimento jurisprudencial,  para
justificação  de  concessão  da  prisão  domiciliar  é  necessário  que  se  comprove  a
impossibilidade de prestação de assistência médica no estabelecimento prisional onde o
acusado se ache recolhido, o que não se verifica nos autos.

A propósito:

AGRAVO  REGIMENTAL.  EXECUÇÃO.  PRISÃO  DOMICILIAR.
ENFERMIDADE.  INADEQUAÇÃO  DO  ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.  IMPOSSIBILIDADE.  BENEFÍCIO  NÃO  CONCEDIDO
PELAS  INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS.  NECESSIDADE  DE
REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de admitir, com
lastro no princípio da dignidade da pessoa humana, a concessão da prisão
domiciliar prevista no art. 117 da LEP aos
condenados  que,  acometidos  de  graves  enfermidades,  cumpram  pena  em
regime semiaberto ou fechado sem assistência adequada na unidade prisional.
2. No caso dos autos, contudo, não há demonstração inequívoca de risco
real  e  iminente  à  vida  do  apenado ou  mesmo de impossibilidade em
receber tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional em
que se encontra capaz de justificar, excepcionalmente, o deferimento da
prisão domiciliar ao apenado.
3. Ademais, para que se perquira a existência de doença grave apta a permitir
a  concessão  do  benefício  da  prisão  domiciliar,  de  forma  a  possibilitar
conclusão  diversa  da  exarada  pela  Corte  de  origem,  seria  necessário
aprofundar o exame do acervo probatório,  o que não se permite nesta via
mandamental.
4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no RHC 83714 / ES, Sexta
Turma, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 19/12/2017). Grifei

De  forma  que,  à  míngua  de  efetiva  comprovação  acerca  da
imprescindibilidade da prisão domiciliar, não resta possível a sua concessão.

De fato,  entendo  que,  no  caso,  a  prisão  preventiva,  como
indicado pelo Juízo de primeiro grau, é a única medida que se mostra capaz de
garantir a instrução processual, sendo, portanto, incabível o pleito de substituição
daquela por outras medidas cautelares.

Da pretendida impronúncia pela alegação de ausência do animus decandi

Ao recorrer, pretende o pronunciado a sua despronúncia ao
argumento da ausência do animus necandi, já que não teve a intenção de matar o
réu, que, inclusive, era seu irmão.

Pois bem. É cediço que a decisão de pronúncia veicula mero
juízo positivo de admissibilidade da acusação,  norteado pelo princípio in  dubio pro
societate.



Partindo  dessa  premissa,  não  é  exigível,  pois,  prova  cabal  e
indubitável, bastando a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria (art.
413, caput e §1º, do CPP), os quais, in casu, se fazem presentes à saciedade.

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.

Nesse  sentido,  precedentes  da  Quinta  Turma  do  Superior
Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL  PENAL.  PRONÚNCIA.  MUTATIO  LIBELLI.
INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1.  A decisão  de  pronúncia  encerra  mero  juízo  de  admissibilidade  da
acusação, não se exigindo certeza, mas tão somente o exame de prova da
materialidade e de indícios da autoria, uma vez que, nessa fase, prevalece
o princípio do in dubio pro societate.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.” (grifo nosso)
(AgRg no REsp 1456526/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA
TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 09/11/2015)

Nesse  propósito,  cumpre  destacar  que  o  juízo  a  quo
fundamentou a decisão de pronúncia na existência de  indícios de autoria, haja vista a
análise dos depoimentos colhidos nos autos, além de o próprio réu haver confessado
a prática delitiva, embora afirme que não teve a intenção de ceifar a vida da vida,
fato este  que não restou comprovado de plano.  Vejamos suas declarações  após o
flagrante:

“DIZ O INTERROGADO QUE FOI ACENDER A LUZ DA RESIDÊNCIA E
ABRIR A PORTA, TENDO A VÍTIMA (SEU IRMÃO) NÃO GOSTADO E O
REPREENDIDO;  QUE O ACUSADO  DIZ QUE PEGOU  O FACAO  E
PASSOU A AGREDIR ASSIS QUANDO ESTA SE ENCONTRAVA AINDA
SENTADA,  SEM  CHANCE  DE  DEFESA  ALGUMA;  QUE  O
INTERROGADO, EM SEGUIDA,  FUGIU E DISPENSOU NO MATO A
ARMA BRANCA UTILIZADA PARA  O  CRIME,  ENQUANTO  ISSO,  SE
ESCONDEU EM UM QUINTAL DE UMA RESIDÊNCIA ATÉ A CHEGADA
DA  POLÍCIA  MILITAR,  QUE  LHE  DEU  VOZ  DE  PRISÃO  E  O
ENCAMINHOU À DELEGACIA DO PLANTÃO CENTRALIZADO; QUE O
INTERROGADO  AFIRMA  QUE  TEM  67  ANOS  DE  IDADE,
ENQUANTO QUE A VÍTIMA, SEU IRMÃO, TEM 73 ANOS DE IDADE;
QUE  O  INTERROGADO  AFIRMA  QUE  MORAVA  NA  MESMA
RESIDÊNCIA,  HÁ  DOIS  ANOS,  COM  A VÍTIMA,  MAS  NÃO  ESTAVA
MAIS AGUENTANDO AS CONSTANTES DISCUSSÕES QUE HAVIAM-
ENTRE ÁMBOS, CULMINANDO, NA DATA DE HOJE, COM O FATO
CRIMINOSO  NO  QUAL O  INTERROGADO  TEVE  A INTENÇÃO  E
QUIS ELIMINAR DE_VEZ A VIDA DA VÍTIMA SANDOVAL ALVES
LEAL,  PARA QUE COM ISTO NÃO HOUVESSE MAIS DELONGAS DE
DISCUSSÃO  ENTRE  AMBOS;  QUE  A  ARMA  DO  CRIME  É  DE
PROPRIEDADE  DO  ACUSADO;  QUE  A ARMA DO  CRIME  NÃO  FOI
ENCONTRADA  PELOS  POLICIAIS  MILITARES,  HAJA  VISTA  QUE  O
ACUSADO A DISPENSOU À NOITE E DIZ QUE NÃO SABE O LOCAL
ONDE O FEZ; (...)” (fls. 08).



Transcrevo depoimento do policial que participou do flagrante:

“(...)QUE CONFORME FAMILIARES DE AMBOS (ACUSADO E VÍTIMA
SÃO IRMÃOS); QUE OS POLICIAIS MILITARES FORAM INFORMADOS
QUE  OS  ENVOLVIDOS  CONSTANTEMENTE  VIVIAM  EM
CONTENDA, PORÉM, NA DATA DE HOJE, O ACUSADO DEOMÍCIO,
EM MAIS UMA DESSAS CONTENDAS, DESFERIU VÁRIOS GOLPES
DE FACÃO, OS QUAIS - ATINGIRAM A VÍTIMA GRAVEMENTE NOS
PUNHOS  DIREITO  E  ESQUERDO,  NA  FACE  ESQUERDA  E  NA
ORELHA  ESQUERDA;  QUE  EM  SEGUIDA,  O  ACUSADO
EMPREENDEU FUGA E SE DESFEZ DA ARMA BRANCA UTILIZADA
NO  DELITO,  CONTUDO,  FOI  CAPTURADO  PELA  PM,  NAS
PROXIMIDADES  DO  LOCAL  DO  CRIME (NO  QUINTAL  DE  UMA
CASA);(…)” (fls. 06).

Pois  bem.  De  fato,  pela  análise  dos  depoimentos  colhidos
perante a autoridade policial e perante o juízo (mídia de fls. 59; 87 e 98) não há
como ter certeza de que o réu tenha agido sem o animus necandi, como alega no
presente  recurso,  uma  vez  que  houve  mudança  nas  declarações  prestadas  na
delegacia,  bem  como  diante  dos  indícios  confirmados  nos  demais  depoimentos
prestados em juízo.

Ora, é certo que, para admitir a desclassificação de uma conduta
delitiva, deve haver a certeza quanto aos fatos em análise, principalmente no que tange à
dinâmica destes e ao ânimo do agente, o que não se assevera nos autos. Não é possível,
neste  momento  processual,  se  extrair  com  veemência  se  houve  ou  não  animus
necandi. Logo, havendo dúvida instalada, deve ser a decisão judicial tomada no
interesse da sociedade.

Desta feita, outra medida não há, senão pronunciar o recorrente,
submetendo-o  a  julgamento  pelo  Tribunal  do  Júri,  em  homenagem  à  garantia
constitucional do juiz natural e ao princípio do in dubio pro societate. 

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, AgRg no 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. 

Finalmente,  quanto  ao  pleito  do  perdão  judicial  por
arrependimento  posterior,  não  merece  maiores  comentários,  posto  que  a  figura  do
arrependimento eficaz, prevista no art. 16 do CP, consiste em causa de diminuição de
pena, e não excludente de ilicitude. Outrossim, o perdão judicial somente é cabível nos
casos específicos previstos em lei, não havendo aplicabilidade para o caso dos autos,
que contempla suposta tentativa de homicídio qualificado.

Portanto, de acordo com as razões ora apresentadas, 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.

Ante o 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  processante,  comunicando  o  teor  desta
decisão.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente da Câmara Criminal, dele participando
também os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha
Ramos, relator,  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa,  (Juiz  de  Direito  convocado  para
substituir o Des. Arnóbio Alves Teodósio, 1º vogal), e Marcos William de Oliveira (Juiz
de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador, 2º vogal).

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, 17 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


