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RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.  MOTIVO TORPE
E  USO  DE  RECURSO  QUE  DIFICULTE  OU
TORNE  IMPOSSÍVEL  A  DEFESA  DO
OFENDIDO. IRRESIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.  PROVA  DA
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.
JUÍZO  DE  ADMISSIBILIDADE.  APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Para  a  decisão  de  pronúncia  dos
acusados,  basta,  apenas,  a  prova  da
materialidade do fato e dos indícios de sua
autoria, a fim de que sejam os denunciados
submetidos a julgamento popular. 

2.  A  decisão  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.

V I  S T O S, relatados  e  discutidos  estes  autos  de
habeas corpus, acima identificados, 

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, a unanimidade, em negar provimento ao
recurso. 

RELATÓRIO
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Trata-se  de  recurso  em  sentido  estrito  interposto,  por
Petrônio  de  Lima  Dias, contra  a  decisão  de  fls.  213-215/v,  que  o
pronunciou  como incurso nas penas do art. 121, § 2°, inciso I e  IV do CP
c/c art. 1º da lei 8.072/90, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal de
Júri, por haver, no dia 23.09.2010, por volta das 18h30min, na rua Silva
Bezerra, no bairro Jardim Planalto, mediante disparos de arma de fogo,
ceifado a vida da vítima Júnior Barbosa Soares.

 
Registra  a  inicial  acusatória  que  a  vítima  teve  um

relacionamento  amoroso  com  Luânia  Barbosa  da  Silva,  que  era
companheira do acusado. Demonstrando saber do referido caso, o acusado,
após beber na companhia de amigos em um barzinho localizado próximo a
casa de sua  companheira, procurou a vítima e, ao encontrá-la, desferiu-
lhe vários disparos de arma de fogo, levando-a a óbito em decorrência dos
disparos.

Concluída a instrução e oferecidas as alegação finais pelo
Parquet (fls. 197-199) e pela Defesa do réu (fls. 205-208).

Decisão  de  fls.  213-215,  pronunciando  o  acusado  nos
termos do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal c/c art. 1º, I, da Lei nº
8.072/90 e determinando o julgamento do feito pelo Júri Popular.

Inconformada, a defesa do réu recorreu em sentido estrito,
com fundamento no art. 581, IV do CPP (fl. 221), rogando, em suas razões,
pela reforma da decisão fustigada, para despronunciá-lo, pela inexistência de
provas da autoria e materialidade delitiva (fls. 228-231). 

Contrarrazões  ministeriais,  entendendo  pelo  não
provimento do recurso, para manter a pronúncia integralmente (fls. 232-
234).

Na fase do juízo de retratação, manteve o Juiz singular os
termos da sentença de pronúncia (fl. 235).

Instada a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria-Geral  de
Justiça, em Parecer, opinou pelo desprovimento do recurso interposto (fls.
239-246).

Conclusos  os  autos,  inclui  o  feito  em  pauta  para
julgamento (fl.xx).

É o Relatório.

VOTO
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1. Do juízo de admissibilidade recursal:

Presentes  estão  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento  do  recurso,  sobretudo  quanto  aos  requisitos  da
tempestividade, eis que interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias
(art. 586, do CPP), e adequação (art. 581, IV, do CPP).

Logo, conheço do presente recurso em sentido estrito. 

2. Do mérito recursal:

Conforme  relatado,  o  recorrente  insurge-se  contra  a
decisão de sua pronúncia, sob o argumento de que o réu não praticou o
delito em debate. 

Argumenta, a defesa, que a prova existente nos autos é
precária,  que  inexiste  testemunha  ocular  do  crime,  existindo,  apenas,
meras conjecturas, Dessa forma, não há nos autos os indícios de autoria
necessários para a pronúncia,  rogando, em vista disso,  a absolvição do
mesmo.

Entretanto, cuido asseverar que não merece prosperar a
súplica do pronunciado.

Assim, para bem demonstrar a existência dos fortes indícios
contra  o  recorrente,  vejamos  trechos  dos  depoimentos  colacionados  aos
autos:

Maria Edileuza da Silva, testemunha, perante
a  autoridade  policial,  fls.16-17:“(...)  QUE,
ontem  a  tarde  por  volta  das  16  horas
presenciou de longe uma pequena discussão
entre PETRÔNIO e LUÂNIA no momento em
que ela  foi aonde PETRÔNIO estava bebendo
na  Barraca  de  D.  ALZIRA  e  viu  quando
PETRÔNIO deu um leve tapa no rosto de sua
filha; QUE chamou ela para entrar em casa;
QUE  notou  que  LUÂNIA  ficou  um  pouco
assustada;  (…)  QUE,  tem  medo  que
PETRÔNIO faça alguma coisa contra LUÂNIA;
QUE, recorsa que na data do fato, PETRÔNIO
um estranho e estava falando sozinho “DONA
LEUDA,  NINGUÉM  NÃO  ME  FAZ  DE  BESTA
NÃO”.
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Luânia  Barbosa  da  Silva,  testemunha,
perante a autoridade policial, fls. 18-20: “(…)
QUE, confirma que manteve um caso com a
vítima  JÚNIO  BARBOSA  SOARES,  vítima  de
disparo  de  arma  de  fogo  na  data  de
23/09/10  no  bairro  de  Jardim  Planalto,  há
cerca  de  seis  meses  atrás  porém  até  a
presente data ainda mantinha contato com o
mesmo mas apenas como amigo (...)”.

Patrícia  Ferreira  da  Silva,  testemunha,  ,
perante  a  autoridade  policial,  fls.  21-23:
“(...)  Que  escutou  comentários  no  local  do
crime de que o autor do crime teria sido um
homem casado e que o motivo teria sido a
traição da mulher; QUE, depois soube que o
autor do crime teria sido o companheiro de
LUÂNIA conhecido por PETRÔNIO, porém não
soube qual teria sido o motivo (...)”.

Francisco  de  Assis  Barbosa,  testemunha,
perante  a  autoridade  policial,  fls.  25-26:
“(...)  QUE,  na  quinta-feira  dia  23/09/2010
por  volta  das  15  horas  JÙNIO  chegou  a
afirma que estava gostando de uma mulher e
nas  palavras  dele  “o  ex-amante  dela  tinha
descoberto  que  ele  estava  tendo  um  caso
com ela”  dizendo ainda que tal  pessoa não
gostou  nada  do  que  soube;  QUE,  JÚNIO
ainda  falou  que  tratava-se  de  um  tal  de
PETRÔNIO  e  que  era  Agente  Penitenciário
(...)”

Maria  das  Dores  Coutinho  da  Silva,
testemunha,  perante  a  autoridade  policial,
fls.  27-29:”(...)  QUE,  soube  depois  que  a
vítima foi assassinada por PETRÔNIO porque
ela  havia  descoberto  a  traição  de  LUÂNIA
com a vítima; QUE, no bairro os comentários
são  unânimes  no  sentido  de  apontar
PETRÔNIO como o  autor  do  crime  e  que  o
motivo  teria  sido  a  traição  da companheira
com a vítima (...)”.

Ademais, verifica-se, de plano, que a materialidade restou
comprovada pelo Laudo Tanatoscópico (fls. 81-85) e Laudo de Exame Técnico
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Pericial de Morte Violenta (fls.97-99) e fotografias de fls.101-104..

Tais  situações  fazem  constatar  o  acerto  da  Juíza  ao
pronunciar o recorrente, pois se pautou na materialidade delitiva e nos indícios
suficientes de autoria, únicos requisitos basilares a caminhar em direção ao
julgamento pelo Tribunal de Júri. 

Como se percebe, apesar de ter o réu alegado que não
cometeu o crime, os depoimentos testemunhais o colocam como suposto
autor do homicídio e, havendo dúvidas nesse sentido, prevalece, na nossa
sistemática  processual  penal,  o  princípio  do  in  dubio  pro  societate,  que
torna o Sinédrio Popular o competente para julgar a causa.

Portanto, analisando o Recurso em Sentido Estrito, não há
como acolher a tese de absolvição nele suscitado, haja vista que tal alegação,
ante as provas colhidas no sumário, não resulta estreme de dúvidas, para
que,  assim,  seja  reconhecida  nesta  fase  processual,  devendo,  de  fato,  a
mencionada situação ser averiguada pelo Conselho de Sentença.

Ora, como é cediço, a teor do art. 413 do CPP, bastam
para a pronúncia, a prova da materialidade do fato e os indícios de autoria
do delito, in verbis:

“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.”. 

Dessa  forma,  cabe  ao  Juiz  de  Direito,  tão-somente,  a
verificação da existência do crime e a comprovação da plausibilidade da
imputação  da  autoria  ao  imputado,  mediante  suficiência  de  provas
carreadas aos autos, a fim de que possa pronunciar o acusado, transferindo
ao Júri  Popular a competência para analisar  os pormenores da questão,
conforme insculpido no art. 5º, XXXVIII, da Carta Magna Federal.

Além  do  mais,  durante  o  cotejo  probatório,  vindo  a
ocorrer  dúvida,  esta  pesa  em favor  da  sociedade,  ou  seja,  as  dúvidas
quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o
julgamento pelo Tribunal do Júri, já que a decisão de pronúncia é de mera
admissibilidade do Juízo.

Assim,  no  caso  sob  disceptação,  há  uma  inversão  da
regra procedimental in dubio pro reo para in dubio pro societate,  ou seja,
havendo dúvidas, leva-se o réu a julgamento pelo Tribunal Popular para
dirimir a controvérsia, haja vista “que somente diante de prova inequívoca
é que deve o réu ser  subtraído do seu juiz  natural,  que é o  Júri.” (RT
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605/304),  uma vez que  “é ele o Juízo constitucional  dos processos por
crimes contra a vida, competindo-lhe reconhecer ou não a culpabilidade do
acusado.” (RT 522/361).

Dessa forma, não havia outro caminho a ser seguido pelo
douto magistrado singular, senão, o de pronunciar os réus, nos termos em
que o fez.

Pelo  exposto,  nego  provimento  ao  recurso,  em
harmonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Joás
de  Brito  Pereira  Filho,  dele  participando,  além  de  mim  Relator,  o
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

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

Sala  de  Sessões  “Des.  Manoel  Taigy  de  Queiroz  Melo
Filho” da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de agosto do ano de 2014.

João Pessoa, 27 de agosto de 2014

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                 Relator -
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