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RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  HOMICÍDIO
CONSUMADO E HOMICÍDIOS TENTADOS. SENTENÇA
DE  PRONÚNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  EXISTÊNCIA  DE
PROVA  DA  MATERIALIDADE  DOS  CRIMES  E
INDÍCIOS  SUFICIENTES  DE  AUTORIA.  DECISUM
MANTIDO PARA QUE O ACUSADO SEJA SUBMETIDO
AO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR. DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

– Nos termos do art. 413 do CPP, havendo, nos autos, 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 Popular.

– Eventuais dúvidas porventura existentes nesta fase processual
do Júri (judicium acusationis), resolvem-se sempre em favor da
sociedade,  haja  vista  a  prevalência  do  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, negar provimento ao apelo, nos termos do voto
do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Jansen
Belarmino da Costa Filho contra a sentença de pronúncia de fls. 221/226, proferida
pelo MM Juiz Marcos William de Oliveira, titular do 1º Tribunal do Júri da Capital, que
o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c os arts.



29 e 73, todos do CP, relação à vítima fatal, bem como no art. 121, §2º, incisos I e
IV, c/c o art.  14. inciso II,  e arts. 29 e 73, todos também do CP, em relação às
vítimas  não  visadas,  mas  lesionadas  por  erro  na  execução,  a  fim  de  que  seja
submetido a julgamento pelo 1º Tribunal Popular do Júri da Comarca da Capital.

De acordo com a peça exordial,  Jansen Belarmino da Costa
Filho, de alcunha "Jansinho", qualificada à f. 96, em 17 de março de 2013 (domingo),
por  volta  das  20:40h,  na  rua  Avenida  Sibipiruna,  sn,  no  Bar  e  Cervejaria  Nova
Mangabeira, bairro Nova Mangabeira, nesta Capital, com deliberada vontade de matar,
por  motivo  torpe  e  mediante  recurso  que  dificultou  a  defesa  das  vítimas,  efetuou
diversos disparos de arma de fogo que,  por sua natureza,  resultou no  homicídio de
Maria  das  Dores  Silva  Bezerra,  na  tentativa  de  homicídio  de  Ruan  da  Silva
Reinaldo, Ronaldo Abdias Silva Santos e Rafael de Oliveira Silva e, ainda, por erro
na execução, teve como vítimas de tentativa de homicídio Marcos Antônio da Silva,
Antônio Pereira dos Santos e Arubatan Barbosa dos Santos, conforme se infere dos
Laudos de Exame Cadavérico.

Segundo a denúncia, consta das investigações realizadas que, no
dia, local e hora do fato, Ruan, Rafael e Ronaldo, estavam em uma festa (forró) no
interior do “Bar Cervejaria Nova Mangabeira”, quando dois indivíduos se aproximaram
em uma motocicleta e, “o garupa”, munido de arma de fogo, efetuou diversos disparos,
a fim de ceifar a vida dos referidos indivíduos. Todavia, por erro na execução, o intento
criminoso teve como vítima fatal Maria das Dores Silva Bezerra e vítimas sobreviventes
Antônio Pereira dos Santos, Marcos Antônio da Silva e Arubatan Barbosa dos Santos,
vulgo “Aru”.

A exordial  indica  que,  a  partir  do  depoimento  prestado  por
Bianca Trajano de Oliveira, ex companheira de Agerson Thiago da Silva Cunha, vulgo
“Agerson”,  tomou-se conhecimento de que Ruan,  Rafael  e  Ronaldo fazem parte  de
facção criminosa denominada “Estados Unidos” e que estavam no “Bar e Cervejaria
Nova Mangabeira” no dia do fato criminoso no instante em que foram avistados por
Agerson, membro de facção criminosa rival, denominada “Okaida”.

Assim,  Agerson  teria  entrado  em contato  com o  superior  da
facção  criminosa  para  informar  tal  fato  e  sobre  a  possibilidade  de  execução  dos
indivíduos da facção rival.  Contudo,  Leomarques Pereira da Silva,  conhecido por
“Cachorro louco” e Jansen Belarmino da Costa Filho, conhecido como “Jansinho”,
teriam  concordado  em  realizar  a  ação  criminosa,  o  que  efetivamente  teria
ocorrido.

Sabe-se ainda  que,  posteriormente  ao  fato  narrado nos  autos,
Agerson Thiago da Silva Cunha, vulgo “Agerson” e Leomarques Pereira da Silva,
conhecido  por  “Cachorro  louco”,  foram  vítimas  de  homicídio,  em  diferentes
situações.

Perante  a  autoridade policial,  o  acusado negou a  autoria  (fls.
96/97).

Nas razões recursais (fls. 230/232), o acusado pretende a sua
despronúncia, ao argumento de que as provas constantes dos autos não indicam a
existência de indícios de autoria ou mesmo de sua participação no crime. Assim,
invocando o princípio do in dubio pro reo, requer o provimento do seu recurso.



O representante do Parquet, em contrarrazões de fls. 237/239,
requereu a manutenção da decisão de pronúncia, ante os indícios de autoria e inequívoca
materialidade dos crimes.

Mantida  a  decisão  de  pronúncia  em  juízo  de  retratação  (fls.
240).

 
Nesta  instância,  a  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  através  do

parecer do Procurador de Justiça, Francisco Sagres Macedo Vieira, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso, uma vez que o juízo de pronúncia requer apenas a prova da
materialidade  do  fato  e  a  existência  de  indícios  suficientes  de  autoria,  devendo  a
sentença  de  pronúncia  ser  mantida  em  homenagem  ao  princípio  do  in  dubio  pro
societate (fls. 248/253).

É o relatório.

VOTO:

O recorrente pretende a sua despronúncia ao argumento de
que não há elementos de prova nos autos embasar uma sentença de pronúncia pela
prática dos crimes apontados na denúncia.

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.

Destaco  a  pacífica  jurisprudência  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba: verbis,

“RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  SENTENÇA  DE  PRONÚNCIA.
INCONFORMISMO.  PEDIDO  DE  EXCLUSÃO  DO
MOTIVO  TORPE.  CONFISSÃO.  LEGÍTIMA  DEFESA
PRÓPRIA.  MATERIALIDADE  E  INDÍCIOS
SUFICIENTES DE AUTORIA.  FASE DE MERO JUÍZO
DE  ADMISSIBILIDADE.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO
IN  DUBIO  PRO  SOCIETATE.  DECISÃO  MANTIDA.
COMPETÊNCIA  DO  JÚRI  POPULAR.  RECURSO



DESPROVIDO. Para  a  sentença  de  pronúncia  do  acusado
basta,  apenas,  a  prova  da  materialidade  do  fato  e  indícios
suficientes de sua autoria ou participação no crime, a fim de que
seja submetido a julgamento pelo 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.” (g.n.) (TJPB  –
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20119708120148150000,  Câmara  Especializada  Criminal,
Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, j.  em
27-11-2014).

Na  hipótese,  a materialidade  do  crime  restou
consubstanciada  nos  autos  pelo  Laudo  Tanatoscópico  de  fls.  79/80  e  laudo  de
exame Técnico Pericial em Local de Morte Violenta fls. 37/51.

Outrossim,  há  nos  autos  indícios  veementes  da  autoria  dos
crimes em face da prova oral colhida, que indica a possível participação do acusado no
delito.

Vejamos  trecho  do  depoimento  prestado  na  Delegacia  por
Bianca Trajano de Oliveira, ex companheira de “Agerson”(fls. 89):

“que no dia 17/03/2013 seu companheiro (assassinado no dia 01/06/2013) foi
até a casa de sua genitora na Rua Galo de Campina, na Nova Mangabeira,
nesta capital; que na ocasião ao passar nas imediações do bar cervejaria Nova
Mangabeira, próximo à casa de sua genitora, AGERSON avistou no citado
estabelecimento comercial um indivíduo que seria do condomínio da amizade
e integrante da facção denominada Estados Unidos;  que segundo soube a
declarante  AGERSON  ligou  para  um  superior  da  fação  OKAIDA para
informar  quanto  a  presença  do  tal  indivíduo  da  facção  rival;  que  então
perguntaram  a  AGERSON  se  ele  mesmo  poderia  ir  no  bar  cervejaria  e
executar  o  indivíduo;  que  AGERSON  disse  que  não  poderia  ir  para  não
deixar  a  declarante  só  em  casa;  que  então  AGERSON  ligou  para
CACHORRO  LOUCO  (LEOMARQUES  PEREIRA  DA  SILVA)  para
realizar a ação criminosa; que CACHORRO LOUCO concordou em executar
o rapaz  contanto  que  alguém pilotasse  a  moto  para  ele;  que  a  declarante
soube que então o indivíduo conhecido por JANSINHO foi dirigindo a moto
com  CACHORRO  LOUCO  para  o  local  onde  estava  o  seu  alvo;  que
momentos depois CACHORRO LOUCO voltou para a TORRE DE BABEL
dizendo que havia errados os tiros e acertado em suma senhora de idade que
acabou  morrendo  no  local;  que  AGERSON  chegou  a  repreender
CACHORRO LOUCO pela ação desastrada; que a declarante percebeu que
CACHORRO  LOUCO  havia  consumido  drogas  (maconha)  e  consumido
bebida alcoólica.”

A mencionada  testemunha  confirmou  em juízo  (mídia  de  fls.
186) que soube dos fatos pelo seu próprio companheiro, Agerson, tendo conhecimento
de que foram “Cachorro Louco” e “Jansinho” que estavam na moto no local do crime e
foram os responsáveis pelos disparos de arma de fogo na cervejaria, os quais vitimaram
Maria das Dores Silva Bezerra, tudo em face de uma briga de facções.

Ademais,  analisando-se  a  sentença  de  pronúncia  vergastada,
verifica-se que o Juiz a quo indicou os indícios de autoria e a prova da materialidade do



crime.  Especificamente sobre a autoria,  o magistrado singular  assim fundamentou o
decreto de pronúncia:

“As investigações caminharam a passos de cágado,  até  serem colhidas  as
declarações  de  Bianca  Trajano  de  Oliveira,  que  era  companheira  de
LEOMARQUES PEREIRA DA SILVA vulgo  “Cachorro  Louco”,  que  foi
assassinado em 13.06.13, no Renascer III, (fls. 95). Segundo seu depoimento,
um indivíduo citado apenas por AGERSON, que não foi investigado, foi o
mentor de toda a trama, segundo a qual, após o citado elemento visualizar os
alvos  visados  na  Cerverjaria,  e  identificá-los  como pertencentes  a  facção
criminosa rival, determinou que Leomarques Pereira os assassinasse e este
exigiu o apoio em forma de veículo (moto), o que foi feito através do réu
JANSEN BERLARMINO DA COSTA FILHO o “Jansinho”.
(…)
O móvel do crime, remonta a disputas por território de facções criminosas.
Da mesma forma, não foram trazidos aos autos nomes de outras pessoas, a
não ser o do acusado de que efetivamente foram eles (JANSEN “Jansinho” e
LEOMARQUES “Cachorro Louco” os coautores  da morte da vítima e da
tentativa de homicídios aos demais elementos que não foram atingidos, e que
por erro de execução acabaram por lesar outras pessoas como já dito acima.”

Assim, no caso em análise, em que pese a negativa de autoria
esboçada  pelo  recorrente,  entende-se  que  razão  não  lhe  assiste  ao  pleitear  a  sua
despronúncia,  não havendo neste momento processual como afastar,  de plano, a sua
participação no crime.

Ora,  a  prova segura da materialidade quanto ao fato  e  a
existência de indícios 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.

Nesta  fase  processual,  como  cediço,  é  inquestionável  a
prevalência da aplicação do princípio in dubio pro societate, cabendo mero juízo de
prelibação, com submissão da acusação, em sua inteireza, ao Tribunal do Júri, a quem
compete o exame acurado da prova e a caracterização exata do teor da participação do
agente, nos termos da legislação.

Portanto, havendo fortes indícios de autoria ou participação nos
crimes descritos na exordial dos autos, o julgador primevo agiu acertadamente quando
pronunciou o réu, ora recorrente.

Pelo  exposto,  e  em  consonância  com  o  parecer  ministerial,
NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO,  para  manter,  na  íntegra,  a  decisão  de
pronúncia, a fim de que o pronunciado, ora recorrente, seja submetido a julgamento
perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,
relator, e Carlos Martins Beltrão Filho. Ausente temporariamente o Des. João Benedito
da  Silva.  Declarou-se  impedido  o  Exmo.  Sr.  Juiz  Marcos  William  de  Oliveira
(convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).



Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Álvaro Cristino Pinto
Gadelha Campos, 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 agosto de 2017.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


