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RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO.
SENTENÇA DE  PRONÚNCIA.  TENTATIVA DE
HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  INCONFORMISMO
DOS RÉUS. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E
INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES A LEVAR
O  FEITO  A  JULGAMENTO  PERANTE  O
CONSELHO  DE  SENTENÇA.  TESES  DA
LEGÍTIMA  DEFESA  E  DA  DESISTÊNCIA
VOLUNTÁRIA.  INEXISTÊNCIA  DE  PROVA
CABAL A RESPEITO DE SUA OCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA QUESTÃO
AO JUÍZO NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS
CONTRA A  VIDA.  PRINCÍPIO  DO  IN  DUBIO
PRO  SOCIETATE.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

À sentença  de  pronúncia  basta  a  indicação  de
elementos  probatórios  a  respeito  da  autoria  do
crime e das qualificadoras, não sendo necessária
a  existência  de  prova  contundente  sobre  essas
questões, que haverão de ser julgadas somente
em  plenário,  pelo  Conselho  de  Sentença,  juiz
natural  para  a  apreciação  dos  crimes  dolosos
contra a vida.

Na fase da pronúncia, vige o princípio do in dubio
pro societate,  de modo que as teses defensivas
da legítima defesa e da desistência voluntária, se
não demostradas de plano, devem ser  remetida
para o Júri, que decidirá soberanamente a causa.
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VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados:

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, por unanimidade, em  NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Criminal  em Sentido Estrito  interposto por

Geraldo Faustino dos Santos, conhecido por “Nego Nem”, e Francisco Flávio

dos Santos, pai e filho, contra sentença de pronúncia exarada pelo Juízo da 1ª

Vara  da  comarca  de  Sousa  (fls.  144/147)  que  julgou  admissível  o  jus

accusationis, submetendo a Júri os ora recorrentes como incursos no art. 121

§2º, I e IV, c/c art. 14, II, e ar. 29, todos do CP.

Nos termos da denúncia,  os acusados,  no dia  05/03/2010,  por

volta das 21h30min, na comunidade Quilombo, no Alto do DNOCS, na cidade

de  Sousa-PB,  os  acusados,  com intenção  de  matar,  alvejaram  as  vítimas,

Diego  Farias  Dias  e  Jociano  Neves  de  Sousa,  conhecido  como  “Joba”,

somente não os levando a óbito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo a inicial  acusatória,  as  vítimas estavam sentadas em

uma pequena mercearia da região, juntamente com outros amigos, quando os

denunciados chegaram em uma motocicleta guiada por Francisco Flávio dos

Santos.  Ato  contínuo,  Geraldo Faustino dos Santos,  que estava na garupa,

sacou de um revólver e desferiu vários disparos em direção aos ofendidos.

Ainda  de  acordo  com  a  denúncia,  Jociano  Neves  de  Sousa

conseguiu se jogar no chão, não sendo atingido, porém, Diego Farias Dias, por

estar machucado,  não teve condições físicas de fugir,  sendo atingido por  2

(dois)  disparos,  que  lhe  causaram  as  lesões  descritas  no  Laudo  de

Constatação de Ferimento/Ofensa Física.

Desembargador João Benedito da Silva
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Segundo informações colhidas durante a investigação policial, o

crime foi motivado por intrigas entre os os denunciados e Jociano, decorrentes

do namoro deste com a enteada de “Nego Nem”.

Regularmente  processado,  os  réus  foram  pronunciados  (fls.

144/147), para serem submetidos a Júri Popular, como incursos nas penas do

art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II e art. 29, todos do CP.

Contra essa decisão é que se volta o presente recurso, no qual se

propugna (fls. 159/162), pelo reconhecimento de situação de legítima defesa.

Seguindo  os  recorrentes,  as  vítimas,  ao  perceberem  a  aproximação  dos

acusados, sacaram armas em sua direção, o que motivou a reação violenta de

Geraldo Faustino dos Santos, que acabou atingindo Diego na perna.

Além disso, pleiteia pela desclassificação da conduta para lesão

corporal de natureza grave, tendo em vista a desistência voluntária, pois no

momento em que Geraldo Faustino percebeu que a agressão contra si e seu

genitor havia cessado, suspendeu a execução do delito.

Diante disso, requer a absolvição do primeiro acusado, Geraldo

Faustino  dos  Santos,  pois  não  teve  qualquer  participação  no  delito,  e  a

desclassificação do delito em relação ao segundo denunciado, Francisco Flávio

dos Santos.

Nas contrarrazões (fls. 168/171) o Ministério Público requer seja

desprovido o recurso, com a consequente manutenção da sentença recorrida

na íntegra.

Juízo de retratação negativo à fl. 172.

Desembargador João Benedito da Silva
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Em parecer de fls. 176/179, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento do recurso em toda sua extensão.

É o relatório. 

VOTO

Os recorrentes foram pronunciados por decisão da Juiz de Direito

da  1ª  Vara  da  comarca  de  Sousa,  pela  prática  de  2  (duas)  tentativas  de

homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29,

todos do CP,  por  haverem,  no dia  05/03/2010,  por  volta  das 21h30min,  na

comunidade  Quilombo,  no  Alto  do  DNOCS,  na  cidade  de  Sousa-PB,  os

acusados, com intenção de matar, alvejaram as vítimas, Diego Farias Dias e

Jociano Neves de Sousa, conhecido como “Joba”, somente não os levando a

óbito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Inconformado com o  decisum, a defesa suplica, em suma, pela

sua reforma, alegando, primeiramente, que a conduta foi praticada em legítima

defesa, tendo em vista que os ofendidos haviam sacado de armas de fogo na

direção dos acusados instantes antes do crime.

Além  disso,  sustenta  que  somente  o  segundo  acusado  se

envolveu no episódio, não tendo o primeiro réu qualquer participação no evento

delituoso.  Quanto  ao  segundo  denunciado,  defende  que  houve  desistência

voluntária,  motivo  pelo  qual  deve  responder  apenas  pelo  crime  de  lesão

corporal de natureza grave.

Pois  bem.  Primeiramente,  é  importante  tecer  algumas

considerações a respeito da sentença de pronúncia. Nos termos do que dispõe

o  art.  413  do  CPP,  para  a  decretação  da  pronúncia  basta  que  o  juiz  se

convença da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria, e isto

Desembargador João Benedito da Silva
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se dá porque o juízo de pronúncia é um juízo de fundada suspeita e não um

juízo de certeza.

No caso dos presentes autos, a existência do crime, bem assim a

autoria delitiva pelos denunciados restaram demonstradas pelo depoimentos

testemunhais colhidos em audiência, cujos principais trechos passo a expor,

valendo ressaltar, como já dito, que nesta fase mostram-se suficientes meros

indícios:

Que o Jociano Neves namorava com a enteada do primeiro
acusado  e  teve  uma  discussão  com  ela  no  dia  anterior,
tendo o primeiro  acusado tomado as dores e  dito  que ia
tomar as providências; No dia do fato o declarante estava
sentado  numa  roda  de  amigos,  inclusive  com  o  Jociano
quando passou o primeiro acusado na garupa de uma moto
guiada por Flavinho, o segundo acusado, e filho do primeiro
acusado, tendo efetuado cinco disparos contra o Jociano,
no entanto, os tiros não atingiram aquela pessoa e sim o
declarante que restou ferido por dois projéteis, um na perna
e outro no abdômen; Que o outro tiro atingiu uma pessoa na
mesa que o declarante não sabe o nome e os outros dois
tiros atingiram a parede; […]. - vítima  Diego Farias Dias,
em juízo, fl. 76.

Que  o  declarante  mantinha  um  caso  amoroso  com  a
enteada do primeiro acusado, tendo discutido com ela no
dia  anterior  porque  ela  mesma  comunicou  a  esposa  do
depoente daquele relacionamento; Que o primeiro acusado
tomou as dores e naquele dia o declarante estava bebendo
numa  mesa  com  amigos,  quando  o  acusado  passou  na
garupa da moto, guiada pelo filho Flavinho, e efetuou cinco
tiros  contra  o  declarante,  no  entanto  daqueles  tiros,  dois
atingiram o  Diego  Farias,  um atingiu  de  raspão o  amigo
Daniel,  e os outros dois  acertaram a parede;  […];  Que o
primeiro  acusado tem a fama de valentão e já  atirou em
diversas pessoas, mas não sabe dizer se ele já respondeu a
processos; Que o segundo acusado segue a orientação do
primeiro,  que é seu pai;  […].  -  vítima  Jociano Neves de
Sousa, em juízo, fl. 77.

Que  naquele  dia  pelo  período  da  noite  o  depoente  viu
quando o primeiro acusado passou na garupa de uma moto
guiada pelo seu filho; Que quinze a vinte minutos depois,
ele retornou, empunhou um revólver e passou a atirar contra
os jovens que estavam sentados bebendo ao redor de uma
mesa;  Que o primeiro  acusado efetuou vários tiros tendo
atingido o Diego; […]. - Antônio Camilo Félix, em juízo, fl.
78.

Desembargador João Benedito da Silva
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Que  o  depoente  estava  sentado  ao  lado  de  uma  mesa
composta por várias pessoas, inclusive o Diego e Jociano;
Que  em  dado  momento  passa  o  primeiro  acusado  na
garupa de uma moto guiada pelo segundo acusado; Que o
primeiro acusado efetuou cinco tiros contra a quele grupo de
pessoas, tendo atingido a pessoa de Diego com dois tiros e
noutra pessoa que estava sentada de nome Daniel e noutra
pessoa  apenas  de  raspão;  […];  Que  o  depoente  tomou
conhecimento de que o primeiro acusado queria  atingir  o
Jociano que estava naquela mesa, mas por erro de pontaria
atingiu Diego; Que a motivação foi o fato de Jociano ter um
caso com a enteada do primeiro  acusado e ter  discutido
com ela no dia anterior; [...]. -  Galberto Alves Camilo, em
juízo, fl. 79.

A simples  leitura  dessas  declarações  e  testemunhos  oculares

rechaça a tese da defesa de que o primeiro acusado não teria tido qualquer

envolvimento no episódio.  O que as pessoas ouvidas em juízo indicam, na

verdade, é que fora justamente ele quem efetuou os disparos de arma de fogo

na  direção  das  vítimas,  tendo  o  segundo  acusado  guiado  a  motocicleta

utilizada para a prática do crime.

Presentes, assim, os pressupostos legais para a remessa do feito

a plenário do Júri, nos termos do art. 413 do CPP.

Por outro lado, as alegações dos recorrentes, no sentido de que a

conduta  fora  praticada  em  legítima  defesa  e  de  que  houve  desistência

voluntária, somente resultariam em absolvição sumária e desclassificação, nos

termos do art. 415, IV, e art. 419, ambos do CPP, se acompanhadas de provas

suficientes para um juízo de certeza sobre a questão, o que não é o caso dos

autos.

Ao revés, conforme se verifica nos depoimentos acima transcritos,

não há sequer 1 (uma) referência à versão de que as vítimas haviam sacado

armas contra os réus instantes antes do delito. Do mesmo modo, perde força a

tese de desistência voluntária na medida em que, segundo os relatos colhidos

judicialmente,  foram 5 (cinco)  os  disparos  de arma de fogo efetuados pelo

primeiro acusado contra os ofendidos. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Diante de tudo isso, mais prudente é submeter essas questões ao

juízo natural dos crimes contra a vida, o Conselho de Sentença, motivo pelo

qual entendo que a sentença de pronúncia não merece reparo.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso criminal

em sentido estrito.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto,   o Exmo. Sr.  Des. Arnóbio Alves

Teodósio.. Participou do julgamento, além do Relator,  o Exmo. Des. Luiz Silvio

Ramalho Júnior. Ausentes, justificadamente, o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito

Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal  e  o  Exmo.  Sr.  Des.  Carlos

Martins Beltrão Filho.  Presente à sessão o Exmo.  Sr.  Dr.José Roseno Neto,

Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 02 (dois) dias do mês de setembro do ano de 2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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