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PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO
CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
SIMPLES TENTADO. Art.  121 c/c art. 14, inciso II,
ambos  do Código Penal. Pronúncia. Irresignação.
Impronúncia. Insuficiência probatória. Inviabilidade.
Existência de indícios suficientes de autoria e prova
da materialidade do crime doloso contra a vida.
Eventual dúvida 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. Excesso de linguagem.
Inocorrência. 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 doloso contra a vida,
cabível é a pronúncia do denunciado, submetendo-o
ao julgamento pelo Tribunal do Júri, Juízo natural
competente constitucionalmente para julgar os
crimes dolosos contra a vida.
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- Outrossim, 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.

- Verificando-se que a  motivação  da  pronúncia
mostra-se comedida - sem expressões que possam
influenciar na deliberação do Tribunal do Júri, não há
que  se  falar  em  excesso  de  linguagem  capaz  de
contaminar a decisão.

Vistos, relatados e discutidos estes  autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à  unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito (fl. 82) interposto
pelo réu Michael Platiny de Macedo Conserva contra a decisão de fls. 78/80,
proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Queimadas, que o
pronunciou nas penas do artigo 121 c/c art. 14, inciso II, ambos do Código
Penal, para posteriormente ser submetido a julgamento pelo E. Tribunal do
Júri.

Nas razões do recurso, acostadas às fls. 87/91, o
recorrente pleiteia seu provimento para que seja reformada a decisão
recorrida, impronunciando-o, sob o fundamento de que o  conjunto
probatório  é  insuficiente  para  pronunciá-lo. Além  disso,  afirma  que  o
magistrado de primeiro grau contaminou a decisão de pronúncia com o juízo
de certeza.  

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela
manutenção da decisão combatida (fls. 95/96). 

Subiram os autos, e nesta instância revisora, o douto
Promotor de Justiça convocado, Dr. Amadeus Lopes Ferreira, manifestou-se
pelo desprovimento do recurso (fls. 101/104).
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Conclusos  os  autos,  determinei  a  sua  baixa  para  o
exercício do juízo de retratação  (fl.  106),  tendo  o  juiz  a  quo mantido
integralmente a pronúncia por seus próprios fundamentos (fl. 107v). 

É o relatório.

VOTO: Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.

O recorrente foi pronunciado por tentativa de homicídio
por ter, em tese, no dia 20 de abril de 2010, nas proximidades da loja de
Material de Construção Canta Galo, no município de Queimadas, efetuado
vários  disparos  de arma de fogo contra  a  vítima Tácio  Alysson da  Silva
Santos, que trafegava com seu veículo Fiat Uno, ano 2002, de placas MOF
4134/PB.

De  acordo  com  a  denúncia  de  fls.  02/03,  a  vítima
esquivou-se dos disparos, o que salvou-lhe a vida. Consta, ainda, na inicial
acusatória,  que  denunciado  e  vítima  tiveram  desentendimentos
anteriormente ao fato descrito.  

Conforme alhures relatado, em síntese, o recorrente
alega, inicialmente, que não há indícios suficientes de autoria a sustentar a
pronúncia, sendo a prova frágil, motivo pelo qual pugna pela impronúncia.

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
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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. ”

Ponto outro, 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.

Pois bem. Há nos autos provas da materialidade e indícios
suficientes de autoria a indicar que o ora recorrente, no intento de atingir a
vítima, disparou vários tiros de arma de fogo quando esta passava em seu
automóvel, não tendo sido atingido por ter conseguido esquivar-se. 

A materialidade resta consubstanciada nos autos,
notadamente, pelo Laudo de Exame Pericial de Constatação de Danos em
Veículo (Impacto de Projétil de Arma de Fogo) - fls. 16/23).

A vítima Tácio Alysson da Silva Santos, nas duas ocasiões
em que foi ouvido na Delegacia de Polícia, disse:
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"QUE até  a  presente  data  não  conseguiu  identificar
ninguém  que  tivesse  testemunhado  o  ocorrido,
entretanto,  tem  toda  certeza  de  que  o  AUTOR  da
TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO  foi  exatamente  o  indivíduo
conhecido por MICHEL;...  QUE tem condições de fazer o
reconhecimento de pessoa caso uma fotografia do mesmo
lhe seja apresentado". (fl. 25) - Negritos no original.

"QUE analisando o anexo fotográfico, cópia de identidade
de  MICHAEL  PLATINNY  DE  MACÊDO  CONSERVA,
reconhece como sendo a fotografia da mesma pessoa que
atentou contra a sua vida, no dia e hora já mencionados;
QUE foi procurado pelo INDICIADO no dia 08 do corrente
mês,  ou  seja,  após  sua  QUALIFICAÇÃO  e
INTERROGATÓRIO  nesta  Delegacia,  ocasião  em  que  o
mesmo procurou se desculpar pelo seu ato afirmando que
o fez "POR ESTAR DE CABEÇA QUENTE", mas pediu ao
DECLARANTE que "RETIRASSE A QUEIXA, E FIZESSE O
QUE  PUDESSE  POR  ELE,  POIS  NÃO  QUERIA  MAIS  SE
ENVOLVER COM COISA ERRADA, E QUERIA CRIAR A SUA
FILHA", alegando também que se encontrava em situação
financeira  precária,  inclusive  que  havia  pago  a
importância de  R$ 500,00 (quinhentos reais) para que
seu advogado acompanhar até esta Delegacia...". (fl. 30)
- Negritos no original.  

Quando ouvido pelo magistrado de primeiro grau, a vítima
declarou, com bastante firmeza, que o recorrente, tentou ceifar a sua vida
(fl. 66):

“seu carro foi alvejado por disparos de arma de fogo; que
seu veículo foi levado à perícia; que quem atirou no seu
carro foi  o  acusado presente nesta sala  de audiências;
que o acusado deu cerca de cinco a seis tiros; sendo que
dois atingiram o veículo do declarante que o declarante
estava dentro do carro e em movimento; que o acusado
estava a uma distância aproximada de 25 metros do carro
do declarante; que quando ouviu os tiros parou o carro e
saiu de dentro;... que o acusado agiu assim porque teve
um  desentendimento  com  o  declarante  em  tempos
anteriores; que já tinha tido "bate bocas" por causa de
"piadinhas"; que sempre quem mexia com o declarante
era o acusado; que após os tiros o acusado correu e o
declarante pegou o carro e seguiu até a delegacia; que no
momento do fato, poucas pessoas estavam passando na
rua;  que  era  manhã;  que  depois  do  fato  o  acusado
procurou  o  declarante  e  disse  que  havia  agido  assim
porque estava de "cabeça quente"; que ainda conversou
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com o delegado pra saber o que o mesmo podia fazer e
este disse que não mais poderia deixar de encaminhar o
inquérito; ...”.

O acusado em ambas as oportunidades em que foi ouvido
-  na  Delegacia  às  fls.  26/27  e  em juízo  às  fls.  70/71 -  nega a  prática
delitiva.

Não há testemunhas oculares.

Como se vê, há elementos probatórios que evidenciam,
ou ao menos sugerem, que o pronunciado Michael  Platiny  de  Macedo
Conserva teve uma atuação na tentativa de homicídio da vítima  Tácio
Alysson da Silva Santos, pelo qual restou pronunciado. Por outro lado, a
negativa de autoria não restou cabal e indubitavelmente consubstanciada,
logo, nesse momento, não há como reformar a decisão ora guerreada para
impronunciar o recorrente.

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.

A propósito:

“Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da
acusação, não é necessária prova incontroversa do crime,
para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto a
certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas
durante o julgamento pelo Tribunal do Jurí. Precedentes
do STF.” (STF – RT 730/463)

“Não há como sustentar uma impronúncia fundamentada
no brocardo in dúbio pro reo. É que nessa fase processual
há inversão daquela regra procedimental para o in dúbio
pro societate, em razão de que somente diante de prova
inequívoca é que deve o réu ser subtraído ao julgamento
pelo Júri, seu juízo natural.” (TJSP – RT 587/296)
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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.

Desse entendimento não discrepa a jurisprudência: 

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO -
DESPRONÚNCIA - REJEIÇÃO - MATERIALIDADE
CEDIÇA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA,
NESTA FASE PROCESSUAL - QUALIFICADORAS NÃO
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO. 
I - A lei exige, para o juízo provisório da pronúncia,
somente indícios suficientes de autoria, desde que
satisfatoriamente comprovada a materialidade do
delito. Nesta fase do procedimento criminal, não há
falar-se em condenação ou absolvição, pois o
objetivo da r. sentença de pronúncia é o de
reconhecer e declarar a competência do Júri,
balizando os termos da acusação. 
II - Para o decreto de pronúncia, nos termos do art.
413 do CPP, basta que o Juiz se convença da
existência do crime e de indícios de autoria. Nesta
fase prevalece sempre o princípio in dubio pro
societate, isto é, ainda que haja dúvida, mínima que
seja, a questão deve ser remetida ao Tribunal do
Júri, originalmente competente para a decisão final.
(...).”  (Rec em Sentido Estrito  1.0024.10.129756-
2/001, Rel. Des.(a) Eduardo Brum, 4ª CÂMARA
CRIMINAL, julgamento em 23/01/2013, publicação
da súmula em 31/01/2013).  Negritos nossos.

Na verdade, para a impronúncia  ou absolvição sumária,
em sede de recurso em sentido estrito, é necessário que a prova coligida
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. 

Aduz, ainda, o recorrente que o magistrado de primeiro
grau contaminou a decisão de pronúncia com o juízo de certeza, excedendo-
se na linguagem utilizada.  
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Também não lhe assiste razão neste ponto.

Vê-se que a decisão de pronúncia de que trata o presente
recurso, se reveste de uma precisa e necessária fundamentação. No caso
concreto, não se verifica qualquer  excesso de linguagem, pois a motivação
mostra-se  de  forma  comedida,  ou  seja,  sem  expressões  que  possam
influenciar  na  deliberação  do  Tribunal  do  Júri.  Aqui  convém  transcrever
entendimento recente do STJ:

“HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DO RECURSO
ADEQUADO. INADMISSIBILIDADE. FLAGRANTE
ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR. TURMA
COMPOSTA POR DOIS DESEMBARGADORES E UM JUIZ
CONVOCADO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
OBSERVÂNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §
2º, IV, DO CP). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE
LINGUAGEM (ART. 413, § 1º, DO CP). NÃO OCORRÊNCIA.
SIMPLES INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
QUE SUSTENTAM A ACUSAÇÃO. QUALIFICADORA.
PRETENDIDA EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANIFESTO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
(...)
3. De acordo com o art. 413, § 1º, do Código de Processo
Penal, 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.
4. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
e desta Corte, a sentença de pronúncia deve se limitar a
um juízo de suspeita a respeito da acusação existente,
evitando-se qualquer indicativo de certeza, considerações
incisivas ou valorações sobre as teses da acusação ou da
defesa que possam influenciar o ânimo do Conselho de
Sentença.
5. A mera indicação dos elementos probatórios que
sustentam a acusação, os quais formaram a
convicção do magistrado sobre a admissibilidade da
acusação, não é suficiente para configurar excesso
de linguagem na sentença de pronúncia quando
inexiste imputação inequívoca a respeito da
responsabilidade pelo crime ou valoração das teses
apresentadas pelas partes.
6. Inexiste nos autos indicativo de que o magistrado
tenha emitido juízo de certeza a respeito da culpabilidade
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do acusado. Ao contrário, percebe-se claramente que o
exame mais aprofundado da acusação foi deixado para o
crivo do Conselho de Sentença.
(...)
9. Habeas corpus não conhecido”. (HC 138.177/PB,
Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA
TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 28/08/2013).
Destaquei.

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DAS
CORTES SUPERIORES. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO.
MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL, EM
CONSONÂNCIA COM A SUPREMA CORTE. HOMICÍDIO
QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO NOS TERMOS DOS
ARTS. 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 93, IX,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE, EVENTUALMENTE,
PUDESSE ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.
(…) 3. Não ocorre o vício de excesso de linguagem se, na
pronúncia, o julgador limita-se a descrever, na forma
necessária, a materialidade do crime e os indícios de
autoria da conduta delitiva para submeter o Acusado a
julgamento pelo Tribunal do Júri.
4. Conforme regra prevista no art. 408, do Código de
Processo Penal, é necessária a exposição detida das
razões de convencimento do magistrado a respeito da
materialidade e dos indícios de autoria da conduta delitiva
(justa causa). Assim, a prolação de decisão de pronúncia
exige a explicitação suficiente dos fundamentos que
basearam a convicção do julgador, sob pena, ainda, de
violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição da
República.
5. Ordem de Habeas corpus não conhecida”. (HC
205.123/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 13/08/2013)

Pelo exposto, e em consonância com o parecer ministeri-
al, 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. 

É como voto.
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Presidiu o julgamento, com voto, o Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da
Câmara  Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio (com jurisdição limitada),
relator, e Carlos Martins Beltrão. Ausente Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor
José Marcos Navarro Serrano, 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, 10 de fevereiro de 2015.

  

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


