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HOMICÍDIO TENTADO. GOLPES DE ARMA BRANCA.
PRONÚNCIA.  RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.
PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO  SUMÁRIA.  TESE  DE
LEGÍTIMA  DEFESA  OU  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
LESÃO  CORPORAL.   INSUBSISTÊNCIA  DA
PRETENSÃO.  PROVA  DA  MATERIALIDADE  E
INDÍCIOS  SUFICIENTES  DE  AUTORIA.  FASE  DE
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO  IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA
MANTIDA.  COMPETÊNCIA  DO  JÚRI  POPULAR.
RECURSO DESPROVIDO.

Para pronunciar um acusado basta, apenas, a prova
da materialidade do fato e indícios suficientes de sua
autoria, a fim de submetê-lo a julgamento perante o
Sinédrio Popular.

A sentença 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  acima
identificados:

A C O R D A a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba,  à  unanimidade,  conforme voto  do Relator,  em  NEGAR
PROVIMENTO  ao  recurso,  em  harmonia  com  o  parecer  da  Procuradoria  de
Justiça.

RELATÓRIO

Perante o Segundo Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PB,
o  representante  do Ministério  Público  ofertou  denúncia  em face  de  LUCIANA
BATISTA DA SILVA,  por  ter  tentado assassinar  a  golpes  de faca peixeira a
vítima DEYSELLE RODRIGUES DE LIMA, no dia 06/04/2013, por volta das 18h15,
nas imediações da Rua Jaguatirica, Quadra 580, lote 250, 92A, Loteamento Nova
Mangabeira, nesta Capital/PB.

RSE 2013904-74.2014.815.0000 CMBF – Relator



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Narra a inicial que a acusada desferiu vários golpes contra a
vítima, por ciúme gerado de um suposto relacionamento que esta estaria tendo
com seu namorado Marcos Antônio de Almeida Júnior. Em seu interrogatório, a
acusada confessou ter  ido  a  casa  da  vítima para  dar  um “flagra”  e  Júnior  e
assumiu ter desferido “algumas facadas na vítima” (fl. 04).

A denúncia foi  recebida em 23/01/2014 (fls.  58/59), e seu
consequente aditamento.

Laudo de exame técnico-pericial  em dispositivo de telefonia
celular e cartão sim avulso (fls. 63/71) e laudo de exame em local de vistoria de
tentativa de homicídio (fls. 75/99).

Oitiva testemunhal em juízo (fls. 73).

Defesa prévia (fls. 107/108).

No termo de audiência de fls. 124/125 com oitiva em CD (fl.
123).

Ato contínuo, foram ofertadas alegações finais pelo Ministério
Público  (fls.  126/128),  pedindo  a  pronuncia  do  acusado;  e  pela  defesa  (fls.
130/134). Antecedentes criminais (fls. 135).

A  douta  magistrada  pronunciou  a  acusada  LUCIANA
BATISTA DA SILVA,  como  incurso  nas  sanções  previstas  no  art.  121,  §2º,
incisos I e IV, c/c  art.  14, II,  todos do Código Penal,  a ser submetido a juri
popular (fls. 136/140).

Tempestivamente,  a  indiciada  ingressou  com  Recurso  em
Sentido Estrito (fls. 143/148), pugnando pela absolvição sumária ante a tese de
legítima defesa,  ou  a  desclassificação  do crime de  homicídio  para  o  de lesão
corporal. Requer sua impronúncia.

Contrarrazões  ministeriais  pugnando  pelo  desprovimento  do
recurso (fls. 150/154).

Decisão mantendo integralmente a decisão de pronúncia às fl.
155.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em
seu parecer encartado as fls. 160/164, opinou pelo desprovimento do presente
recurso.

É o relatório.

VOTO:

Trata-se  de  recurso  em  sentido  estrito  interposto  por
LUCIANA  BATISTA  DA  SILVA contra  a  sentença  que  a  pronunciou,  pela
tentativa de homicídio da vítima DEYSIELLE RODRIGUES DE LIMA.
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A  recorrente  pugna  por  sua  absolvição  sumária,  alegando
legítima defesa própria, ou a desclassificação do crime de homicídio tentado por
lesão corporal, para consequentemente ser impronunciada.

A  priori,  vale  destacar,  a  teor  do  art.  413  do  Código  de
Processo Penal,  que bastam, para a pronúncia, a mera indicação da prova da
materialidade  do  fato  e  dos  indícios  de  autoria  do  delito,  não  devendo,  por
conseguinte, o magistrado se aprofundar no cotejo probatório, no intuito de não
adentrar, decisivamente, no mérito da causa, evitando-se, assim, a atecnia de
usurpação da competência do Tribunal do Júri. 

Dessa forma, prevê o referido dispositivo:

“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.”  (Redação dada pela Lei nº 11.689, de
2008).

Por razões tais, na fase da pronúncia, cabe ao Juiz de Direito,
tão  somente,  a  verificação  da  existência  do  crime  e  a  comprovação  da
plausibilidade  da  imputação  de  autoria  à  imputada,  mediante  suficiência  das
provas colacionadas, a fim de que possa pronunciá-la, transferindo ao Júri Popular
a competência para analisar os pormenores da questão, consoante disposto no
art. 5°, XXXVIII, da Carta Magna.

No presente  caso,  verifica-se,  de plano,  que a  materialidade
restou comprovada nos documentos de fls. 14, 22/23 e 50.

No tocante à autoria delitiva, há, nos autos, fortes indícios da
recorrente ser a autora do fato delitivo, notadamente, pelos depoimentos constantes
no acervo testemunhal arrolado nos autos.

Assim, pelo que se vê, não há como acolher a tese defensiva
suscitada  no  recurso,  fulcrada  em  legítima  defesa,  tampouco  o  pedido  de
desclassificação para o crime de lesão corporal, haja vista que tais alegações,
ante  as  provas  colhidas  até  momento  processual,  não  resultam  estreme  de
dúvidas, para que, assim, seja reconhecida nesta fase processual.

Assim, à primeira vista, o presente caso deve ser averiguado
pelo Júri Popular da Comarca da Capital/PB, para que este decida sobre o mérito
da causa.

Ora,  no  momento  da  pronúncia,  segundo  os  preceitos
jurisprudenciais e doutrinários, para que seja proferida uma decisão absolutória
ou desclassificatória, necessário que as provas sejam claras, plenas e límpidas,
com o que a pronúncia se torna uma injustiça para o réu.

Nesse sentido, no caso sob disceptação, há uma inversão da
regra procedimental in dubio pro reo para in dubio pro societate, ou seja, havendo
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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 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).

Isto porque a decisão de pronúncia é de mera admissibilidade
do Juízo, imperando o princípio do  in dubio pro societate, ou seja, em caso de
hesitação,  cabe ao Conselho  de  Sentença dirimi-la,  por  ser  o Juiz  natural  da
causa, ainda mais pelo fato de a presente situação não se tratar de um decreto
condenatório,  que  exige  um juízo  de  certeza,  com a  prova  incontroversa  da
existência do crime, por isso que não vige o princípio do in dubio pro reo na fase
procedimental da pronúncia.

Por oportuno, vejamos a jurisprudência pátria:

“RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.
HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA. MANUTENÇÃO
DA  PRONÚNCIA.  Na  sentença  de  pronúncia,  fase  do
procedimento  em  que  vige  o  principio  "in  dubio  pro
societate", existindo dúvida quanto ao agir do acusado, esta
deverá  ser  dirimida  pelo  Tribunal  do  Júri.
DESCLASSIFICAÇÂO.  INDEFERIMENTO.  A  desclassificação
do delito importa em apreciação do animus necandi, matéria
de competência exclusiva do Tribunal do Júri, só podendo
ser  operada  nesta  fase  processual  quando  há  certeza
absoluta  da  inexistência  do  dolo  de  matar.  NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA. (TJRS – RESE Nº
70041994948  –  Primeira  Câmara  Criminal  –  Relª.
Desª. Osnilda Pisa – J. 31.08.2011).

“(...)  II.  A  pronúncia  deve  comportar  apenas  juízo  de
admissibilidade da acusação, com prova da materialidade
do ilícito  e  indícios  de  autoria  ou  participação.  III.  As
dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro  societate,  para  que  não  seja  violado  o  comando
constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal
do Júri,  juiz natural  dos crimes dolosos contra a vida.
IV. A inexistência de prova cabal da ausência de  animus
necandi, impede a desclassificação nesta fase. (...)” (TJDFT
– RESE N° 20101010058245RSE – Relª. Desª. Sandra
de Santis – Primeira Turma Criminal – J. 08.09.2011 –
DJ 07.10.2011, p. 199).

Desta forma, não cabia a magistrada outra opção senão o de
pronunciar a acusada, nos termos da sentença de fls. 136/140, até porque, analisar
a confirmação da autoria do delito é adentrar no mérito e, na pronúncia, não há
julgamento de mérito.
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Assim, a decisão de pronúncia cumpriu com os parâmetros
técnicos  para  sua  elaboração,  pois  perfez,  sobremaneira,  os  pontos  legais
exigidos pelo art. 413 do CPP.

Ante todo o exposto, em harmonia com o parecer da douta
Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É o meu voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal.  Participaram  do
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Martins Beltrão
Filho (Relator), Márcio Murilo da Cunha Ramos e Joás de Brito Pereira Filho.

Presente  aos  trabalhos  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor
Manoel Henrique Serejo da Silva, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em João  Pessoa,  aos  12
(doze) dias do mês de Fevereiro do ano de 2015.

João Pessoa, 19 de Fevereiro de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
RELATOR
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