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RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II  E  IV,  DO
CÓDIGO PENAL).  SENTENÇA  DE  PRONÚNCIA.
IRRESIGNAÇÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA ESTREME DE
DÚVIDA. PLEITO  SUBSIDIÁRIO  DE
DESCLASSIFICAÇÃO  DE  HOMICÍDIO  PARA  LESÃO
CORPORAL.  INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO
PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO  INVIÁVEL.
INDÍCIOS  SUFICIENTES  DE  AUTORIA  E
MATERIALIDADE DE CRIME DOLOSO CONTRA VIDA.
DECISUM MANTIDO  PARA QUE O ACUSADO SEJA
SUBMETIDO AO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR.
PRETENSÃO  DE  DECOTE  DAS  CIRCUNSTÂNCIAS
QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- 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.

- Nos termos do art. 413 do CPP, existindo  nos autos indícios
suficientes de autoria e prova segura da existência material do
delito doloso contra a vida, cabível é a pronúncia do
denunciado, submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal
Popular.

-  É defeso ao Tribunal,  em sede recursal,  discutir  e decidir  a
presença de circunstâncias qualificadoras apontadas na denúncia
e  mantidas  na  pronúncia,  salvo  quando  manifestamente
improcedentes e descabidas. 



VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  em  sentido  estrito,  aviado  em  face  da
sentença que pronunciou o recorrente Alcemi Inácio de Souza, de alcunha “NEGO MI”,
submetendo-o ao crivo do Tribunal do Juri Popular, ante a suposta prática do crime de
homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II do
Código Penal) contra a vítima Kelly Matheus Soares, ocorrido na cidade de Itaporanga.

De acordo com a peça exordial, no dia 19 de março de 2017, por
volta das 22h15min, o acusado envolveu-se em um desalinho com a vítima, alvejando-a
com uma facada na barriga.  Narra a  denúncia que o recorrente não alcançou o seu
objetivo porque foi interrompido durante a execução por outra pessoa que o segurou.

A denúncia foi recebida em 06/04/2017 (fl. 56).

Defesa apresentada às fls. 69/70.

Ultimada a fase do judicium accusationis, o acusado,  Alcemi
Inácio de Souza, restou pronunciado, pelo Juiz Antônio Eugênio Leite Ferreira Neto,
imputada a prática prevista no  art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II do Código
Penal,  a  fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal  do Júri  da Comarca (fls.
114/118).

Inconformado com o teor da decisão, o réu interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito (fls. 123), alegando, em suas razões de fls. 125/130:  (a)
que  a  decisão  deve  ser  reformada,  uma  vez  que  as  provas  constantes  dos  autos
comprovam que agiu sob o pálio protetor da excludente de ilicitude, prevista no art. 23,
II (legítima defesa), pugnando pela absolvição sumária nos termos do art. 415, inciso IV
do Código de Processo Penal Brasileiro;  (b) subsidiariamente pede a desclassificação
para o crime de lesão corporal,  diante  da ausência de  animus necandi  e  (c) pugna,
alternativamente, pelo decote das qualificadoras atribuídas ao homicídio.

O representante do Parquet, em contrarrazões de fls. 132/144,
opinou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de pronúncia.

Conservada a decisão em juízo de retratação (fl.145).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer de fls.
150/154  da lavra do insigne Procurador, Dr. Álvaro  Gadelha  Campos,  opinou pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO:



Presentes  os  pressupostos  da  admissibilidade,  conheço  do
recurso.

1.  DO  PEDIDO  DE  IMPRONÚNCIA  E  ABSOLVIÇÃO  SUMÁRIA  DO
RECORRENTE EM FACE DA LEGÍTIMA DEFESA

Ao  recorrer,  pretende  o  pronunciado  a  sua  despronúncia  e
absolvição sumária, ao argumento de que, da instrução, emanam provas irrefutáveis de
que agira sob o manto da legítima defesa própria.

Em  suas  razões  recursais,  sustenta o recorrente  que,  num
primeiro  momento,  “o  ora  acusado  agiu  em  legítima  defesa  própria,  após  ser
injustamente agredido pela vítima, que tentou esfaquear o réu, após ter lhe proferido
ofensas.”.

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

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.

Na hipótese dos autos, a materialidade e os indícios de autoria
restaram consubstanciadas no caderno processual,  uma vez que todas  as  provas  dos
autos apontam nesse sentido, havendo o réu, inclusive, confessado a autoria do golpe de
faca contra a vítima.

Em que pese o argumento do recorrente de que agiu contra a
vítima que teria o ofendido, motivado portanto por 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. 

Ora,  é necessário que a prova coligida retrate, com absoluta
segurança, ter o agente se conduzido ao abrigo da excludente de ilicitude. Se assim não
for, deve-se propender o princípio do in dubio pro societate, com a submissão do
incriminado ao julgamento popular.

Na verdade, para a despronúncia 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 na hipótese vertente.



Analisando o presente caderno processual, não há como acolher
a versão do acusado neste estágio, posto que as informações apuradas não conduzem a
um juízo de certeza neste momento, consoante se infere do próprio relato do recorrente,
acusado, vejamos:

Vejamos o relato do recorrente em sede de interrogatório,  fls.
09:  

“Que confessa ter esfaqueado a vítima; que não conhece a vítima e nem sabe
o nome dela, que a esfaqueou na barriga porque ela chamou de nego sem
vergonho e safado; que repetiu o xingamento por três vezes; que em razão
disso lhe deu uma facada; que iria dar umas dez facadas, somente ia parar
quando a matasse ; que se não fosse Tantil  que o impediua teria matado,
porque estava decidido a parar  somente quando a matasse...”

As palavras do recorrente afastam, pelo menos nesse momento
a tese defensiva de legítima defesa.

Não houve, pois, a comprovação, de plano, de que o recorrente
tenha agido em legítima defesa, restando, decerto, questões que serão melhor analisadas
no Plenário do Júri, vigendo, assim, o princípio do in dubio pro societate. Portanto, agiu
bem o douto Magistrado primevo ao pronunciar Alcemi  Inácio  de  Souza - ora
recorrente.

Diante de tal contexto probatório, vê-se que há dúvidas quanto
ao fato de que o recorrente tenha se defendido de injusta agressão atual ou iminente por
parte da vítima, afastando assim a possibilidade de reconhecimento da legítima defesa,
porque esta só tem cabimento quando evidenciada nos autos de forma incontestável e
extreme de dúvidas, o que não autoriza a absolvição sumária ou impronúncia do réu.

Observo que nada impede a defesa de renovar a  tese  da
excludente de ilicitude supramencionada no Plenário do Tribunal do Júri, caso em que,
por intermédio do seu Conselho de Sentença, com a competência constitucional que lhe
é atribuída, avaliando com profundidade a prova, poderá, se for o caso, absolver o
recorrente.

Por ora, como já dito, não havendo prova cabal definitiva, fora
de qualquer dúvida, de que o recorrente agiu em legítima defesa, o caminho correto a
seguir é o da remessa do feito ao Sinédrio Popular, para julgamento do Tribunal do Júri,
não  constituindo  tal  medida  ofensa  ao  princípio  constitucional  da  presunção  de
inocência.

Nesse sentido:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO
COM  AGRAVO.  PENAL E  PROCESSUAL PENAL.  CRIME  DE
HOMICÍDIO.  DECISÃO  DE  PRONÚNCIA.  PREVALÊNCIA DO
PRINCÍPIO  DO  IN  DUBIO  PRO  SOCIETATE.  ACÓRDÃO  EM
CONFORMIDADE  COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DESTE
TRIBUNAL.
1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no art. 413 do
Código de Processo Penal, que disciplina a sentença de pronúncia,
não confronta com o princípio da presunção de inocência, máxime



em  razão  de  a  referida  decisão  preceder  o  judicium  causae.
Precedentes:  ARE  788288  AgR/GO,  Rel.  Min.  Cármen  Lúcia,
Segunda Turma, DJe 24/2/2014, o RE 540.999/SP, Rel. Min. Menezes
de Direito, Primeira Turma, DJe 20/6/2008, HC 113.156/RJ, Rel. Min.
Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/5/2013.
2.  O  acórdão  recorrido  extraordinariamente  assentou:  RESE  -
Pronúncia  -  Recurso  de  defesa  -  Impossibilidade  de  absolvição  ou
impronúncia - Indícios de autoria e materialidade do fato - Negado
provimento ao recurso da defesa.
3. Agravo regimental DESPROVIDO.
(STF  -  ARE:  788457  SP,  Relator:  Min.  LUIZ  FUX,  Data  de
Julgamento:  13/05/2014,  Primeira  Turma,  Data  de  Publicação:
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 27-05-2014 PUBLIC
28-05-2014)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 121, CAPUT E
121, CAPUT C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
PRONÚNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS
TESES DEFENSIVA. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
I - Em se tratando de crime afeto à competência do Tribunal do
Júri, o julgamento pelo Tribunal Popular só pode deixar de
ocorrer, provada a materialidade do delito, caso se verifique ser
despropositada a acusação, porquanto aqui vigora o princípio in
dubio pro societate.
II - Irreparável, na hipótese, o r. decisum combatido, eis que não
ultrapassou os limites impostos a este tipo de provimento
jurisdicional, de modo a configurar o vício da eloquência acusatória,
e, simultaneamente, não desatendeu aos comandos insertos nos arts.
413 do CPP e 93, IX da Constituição Federal, apresentando-se
suficientemente fundamentado. Na prolação da r.  decisão de
pronúncia, exige-se, forma lacônica e acentuadamente comedida, sob
pena do órgão julgador incorrer no vício do excesso de linguagem.
III - Não é omissa a decisão de pronúncia que, fundamentadamente,
afirma a admissibilidade da acusação e, por conseguinte, afasta as
teses defensivas (legítima defesa e desclassificação do delito) por não
ser a prova convergente neste sentido (Precedente). Ordem denegada”.
(HC 133.718/MG, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 12/04/2010)

Relembro, 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 da autoria ou de
participação. 

Assim sendo, a prova segura da materialidade quanto ao fato e
de indícios de 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.

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, submetendo-o ao julgamento pelo
Tribunal Popular.



2.  DO  REQUERIMENTO  DE  EXCLUSÃO  DAS  QUALIFICADORAS
ATINENTES AO FATO TÍPICO DESCRITO NA DENÚNCIA

A pretensão do recorrente,  neste  ponto,  também não merece
guarida.

Nesta fase, de mera admissibilidade ao Tribunal do Júri, não há
como aferir a extensão da desavença verificada entre o pronunciado e a vítima, que pre-
cedera ao delito, de molde a concluir pela proporcionalidade ou não, entre o motivo e a
reação criminosa.

No caso vertente, essa incerteza é ainda maior, ante a alegação
recursal que a vítima teria também tentado golpear o recorrente,  e em seguida teria
ofendido várias vezes.

Outrossim, sabe-se que o juiz, ao pronunciar o réu, encontra-se
desautorizado a adentrar no campo da prova do fato e de sua autoria.

De igual modo, não pode o Tribunal, em sede recursal, debru-
çar-se sobre tais circunstâncias, para discutir e decidir a presença ou não de circunstân-
cias qualificadoras apontadas na denúncia e mantidas na pronúncia, salvo quando mani-
festamente improcedentes e descabidas, o que não é a hipótese dos autos.

Neste sentido aresto do STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RE-
CURSO ESPECIAL.HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. EXCES-
SO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE PRONÚN-
CIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.EXCLUSÃO DAS QUALIFI-
CADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS
QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. PREQUESTIONA-
MENTO.AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. No caso dos autos, não
se verifica nem falta de fundamentação nem excesso de linguagem, porquan-
to as instâncias ordinárias se limitaram a apontar dados dos autos aptos a de-
monstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de
autoria, bem como admitiu as qualificadoras com fundamento nos elementos
fáticos apontados na denúncia e constante nos autos, em estrita observância
ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, não se constatan-
do, portanto, a emissão de qualquer juízo de valor.2. Diante disso, não se co-
gita excesso de linguagem ou de carência na fundamentação, uma vez que as
instâncias ordinárias mantiveram postura imparcial em relação aos fatos, so-
mente apontando, com cautela e cuidado, os elementos que justificaram a de-
cisão de pronúncia, para que sejam os agravantes submetido a julgamento
pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as
dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, "d",
da CF/88.3. A suposta violação do artigo 30 do Código Penal não foi analisa-
da pela Corte de origem, carecendo do indispensável requisito do prequestio-
namento, incindindo, portanto,  na hipótese,  a Súmula 211 do STJ 4.  Esta
Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificado-
ras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente
improcedentes, o que não é o caso dos autos.(Precedentes.) 5. Agravo regi-
mental não provido.(AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017,  DJe 19/12/2017) -
NEGRITEI

Desta  feita,  quanto  às  qualificadoras  de  motivo  fútil  e  a  de
impossibilidade de defesa, tenho que o caderno processo traz elementos mínimos para



justificar a sua presença, pelo que, não cabe, no presente momento, o decote de tais
circunstâncias, podendo estas serem reanalisadas pelo Conselho de Sentença. 

Sendo  assim,  não  sendo  caso  de  manifesta  improcedência  o
exame mais apurado a respeito da pertinência das agravantes fica delegado, pois, ao
Conselho de Sentença, órgão que possui todo o respaldo para fazê-lo, nos termos da
competência que lhe é constitucionalmente assegurada.

Da mesma sorte, entendo descabido o pleito de desclassificação
para o crime de lesão corporal, uma vez que serão examinadas com maior profundidade.

Neste sentido, compreende-se que a desclassificação do delito e
a exclusão de uma qualificadora são medidas excepcionais, cabíveis tão somente diante
da manifesta inexistência dos fatos narrados como fundamento, o que não é caso dos
autos.

 Nesse sentido, destaco a posição jurisprudencial:

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  PRONÚNCIA.  HOMICÍDIO
TENTADO  QUALIFICADO.  ABERRATIO  ICTUS.
DESCLASSIFICAÇÃO  DA  IMPUTAÇÃO  PARA  A  RUBRICA  DE
LESÃO  CORPORAL.  IMPOSSIBILIDADE.  MATERIALIDADE
COMPROVADA.  PRESENÇA  DE  INDÍCIOS  SUFICIENTES  DE
AUTORIA.  DECISÃO  DE  PRONÚNCIA  QUE  NÃO  EXIGE
CERTEZA, MAS JUÍZO FUNDADO DE SUSPEITA. DUAS VERSÕES
QUE NÃO PERMITEM,  DE SÚBITO,  A EXCLUSÃO DO ANIMUS
NECANDI.  VALORAÇÃO  FINAL  E  APROFUNDADA  DO
CONJUNTO DE PROVAS QUE COMPETE AO E.  TRIBUNAL DO
JÚRI.  Qualificadora  (motivo  fútil),  em tese,  demonstrada  e  caracterizada
-Erro  material,  retificado.  Recurso  não  provido.  (TJSP;  RSE  0006184-
68.2012.8.26.0028;  Ac.  10180809;  Aparecida;  Quinta  Câmara de  Direito
Criminal; Rel. Des. Juvenal Duarte; Julg. 16/02/2017; DJESP 23/02/2017) 

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  DECISÃO  DE  PRONÚNCIA.
HOMICÍDIO  TENTADO.  ABERRATIO  ICTUS.  ERRRO  NA
EXECUÇÃO.  ART.  73  DO  CP.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O
CRIME DE LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como juízo de admissibilidade, não
é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para
a condenação. Daí que não vige o princípio in dubio pro reu, mas se resolvem
em  favor  da  sociedade  as  eventuais  incertezas  propiciadas  pela  prova,
prestigiando-se o brocardo  in dubio pro societate. 2. É irrelevante o réu ter
atingido,  por  erro  na  execução,  pessoa  diversa  de  seu  desafeto,
caracterizando,  assim,  o  chamado  aberratio  ictus.  A  conduta  praticada
encontrará regência no art. 73, na forma do 20, §3º, ambos do CP, devendo
ser avaliada a intenção do Réu em relação a pessoa que pretendia atingir e
não a vítima efetivamente atingida. 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJES; RSE 0014757-39.2012.8.08.0047; Primeira Câmara Criminal; Rel.
Des. Willian Silva; Julg. 28/09/2016; DJES 07/10/2016)  

Pelo exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão recorrida a fim de que o
pronunciado, ora recorrente, seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri,
pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II
ambos do Código Penal, mantendo incólume a decisão hostilizada.

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CP,%20art.%2073&sid=6e491699.1bfb440b.0.0#JD_CPart73
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CP,%20art.%2073&sid=6e491699.1bfb440b.0.0#JD_CPart73


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,  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito
convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador, 1º vogal) e João Benedito
da  Silva  (2º  vogal).  Ausente  justificadamente  o  Desembargador  Arnóbio  Alves
Teodósio.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

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, 24 de abril de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


