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RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO. TENTATIVA  DE
HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO
DE  DECISÃO  DISSOCIADA  DO  CONJUNTO
PROBATÓRIO  CONSTANTE  NOS  AUTOS.
DEPOIMENTO  DE  TESTEMUNHA  EM  SENTIDO
CONTRÁRIO.  ELEMENTOS  INSTRUTÓRIOS  NAS
FASES INQUISITORIAL E JUDICIAL QUE SUPREM A
EXIGÊNCIA  DO  ART.  413,  CAPUT,  DO  CPP.
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 os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos
termos do voto do relator, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Marcos



Antônio  do  Nascimento  Silva, através do qual se insurge contra decisão de  fls.
104/106, proferida pelo Juiz de  Direito  do  1º  Tribunal  do  Júri  da  Comarca  de
Campina Grande,  Bartolomeu Correia Lima Filho, nos autos da ação penal  acima
numerada, que julgou admissível a pretensão punitiva estatal, pronunciando o recorrente
por suposta adequação da sua conduta ao disciplinado no art. 121, caput c/c art. 14, II,
todos do Código Penal, de forma a submetê-lo a julgamento pelo 1º Tribunal do Júri
daquela comarca.

Exsurge da peça inicial acusatória (fls. 02/03) que, na
madrugada do dia  07 de agosto de 2016, o  denunciado tentou matar  a  vítima  José
Sotero de Araújo Filho, não consumando o delito por fatos alheios à sua vontade.

Destaca  a  denúncia  que,  acusado  e  vítima  evitavam  se
encontrar. No dia do fato, José Sotero bebia em um bar próximo a sua casa, momento
em que “Tonho” chegou lhe insultando e dizendo que estava tendo um caso com sua ex-
companheira, Maísa. 

Versa ainda, a exordial acusatória que a vítima dirigiu-se à casa
de  Maísa,  que  mora  lá  perto,  para  conferir  a  veracidade  das  informações,  tendo  o
acusado lhe seguido e o apunhalado com uma faca peixeira. Tendo a vítima, gritado por
sua ex-companheira pedindo por socorro, que ao sair, encontrou a vítima caída no chão
e o acusado empreendendo fuga.

Destaca que a vítima não foi a óbito devido a rapidez que foi
socorrida, vez que, conforme laudo traumatológico de fl. 54, apresentou risco de morte
devido à lesão da artéria  axilar  direita.  No entanto,  ficou com sequelas no membro
superior direito, tendo perdido a sua mobilidade.

Em sede policial, durante o interrogatório, o acusado confessou
a prática do delito. Assim, o Ministério Público do Estado da Paraíba, ofereceu denúncia
contra  Marcos Antônio do Nascimento Silva, por encontrar-se incurso no tipo penal
disposto no art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 22/06/2017 (fl. 63). Regularmente
citado (fl. 64), o réu apresentou defesa às fls. 65/67, por meio de advogado.

Finda  a  instrução  processual,  o  réu  foi  pronunciado  -  fls.
104/106.

Inconformado, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito
(fl. 110), pleiteando, através das razões de fls. 114/115, sua impronúncia, aduzindo que
o  douto  magistrado  decidiu  de  forma  divorciada  das  provas  carreadas  nos  autos.
Sustenta,  ainda  a  negativa  de  autoria,  aduzindo  que  houve  engano  por  parte  do
judiciário, vez que o acusado sempre negou participação no evento delituoso.

Em contrarrazões, o Parquet rebate os argumentos defensivos e
pugna pela manutenção do decisum recorrido (fls. 117/119).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Procurador
Álvaro Gadelha Campos, manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 126/130).

É o relatório. 



VOTO:

O recorrente pretende a sua impronúncia ao argumento de
que não há elementos de prova nos autos embasar uma decisão de pronúncia pela
prática do crime apontado na denúncia, bem como sustenta a tese de negativa de
autoria.

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 CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. Crime de homicídio
qualificado.  Pronúncia.  Recurso  defensivo.  Preliminares.  Ausência  de
análise  das  teses  defensivas.  Não  demonstração  da  materialidade  e
autoria  dos  crimes  conexos.  Qualificadoras  incluídas  sem  a  devida
fundamentação. Nulidade da Pronúncia. Preliminares rejeitadas. Mérito.
Perseguida a desclassificação para homicídio culposo. Impossibilidade.
Prova da materialidade do delito.  Indícios de autoria.  Princípio do  in
dubio pro societate. Decisão mantida. Desprovimento do recurso. 
- Da análise de todo o contexto da segunda Decisão proferida, entendo que o
Juízo, de forma comedida, como é recomendável neste instante processual,
claramente refutou as teses defensivas reclamadas pela Defesa, remetendo sua
ampla análise ao Tribunal competente. Igualmente, as qualificadoras foram
acolhidas de forma fundamentada.
[...]
- Para a admissão da sentença de Pronúncia, basta a comprovação da
materialidade delitiva e a presença de indícios da autoria, a fim de que
seja submetido o réu a julgamento popular.
-  A decisão  de  Pronúncia  é  de  mera  admissibilidade  do  Juízo,  onde
impera o princípio do in dubio pro societate, ou seja, em caso de dúvida
esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.
[...]
(TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo  Nº  00009320420178150000,
Câmara  Especializada  Criminal,  Relator  DES.  JOÃO  BENEDITO  DA
SILVA, j. em 12-12-2017) ” g.n.

Na  hipótese,  a materialidade  do  crime  restou
consubstanciada nos autos pelo Boletim de Ocorrência de fl. 06, Exame de corpo
de delito - fl. 39 e Laudo Traumatológico de fls. 40 e 57.

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



Vejamos trecho do depoimento prestado na Delegacia por Maísa
Mateus Cândido, ex-companheira da vítima (fls. 07):

“  […]  no  dia  07  de  agosto  do  ano  em  curso  por  volta  da  meia  noite,
encontrava-se na sua residência quando ouviu a voz de uma pessoa gritando
por seu nome no meio da rua; QUE ao abrir a porta se deparou como seu
ex-companheiro José Solterio de Araújo Filho,  com quem encontra-se
separada há mais de três anos, caído ao chão com uma faca peixeira
encravada próximo ao pulmão no lado direito; QUE a vítima desmaiou,
momento  em que viu correndo pela rua a pessoa de Marcos Antônio,
conhecido por “Tonho”; QUE acionaram o Samu, mas em razão da demora
juntamente  com  o  outro  vizinho  socorreram  a  vítima  ate  o  hospital  de
Traumas desta cidade; QUE a vítima permaneceu hospitalizada no Traumas
por quase um mês; QUE atualmente José Solterio perdeu a mobilidade da
mão direita em razão da lesão, estando inapto para o trabalho; QUE segundo
informações Marcos Antônio encontra-se atualmente preso na cidade de João
Pessoa, por clonagem de cartão de crédito; QUE não sabe informar em que
“Tonho”  trabalhava,  tampouco  sabe  informar  aonde  reside  a  família  do
mesmo, já que se mudaram do endereço constante no Boletim de Ocorrência.
[...]” g.n.

Destaque-se que embora a defesa alegue que as declarações da
Srª Maísa em sede policial divergem das declarações em juízo, tal alegação não merece
prosperar, vez que a mencionada testemunha confirmou em juízo (mídia de fls. 89)
que a vítima e o acusado trocaram xingamentos, que viu que quando os dois se
atracaram,  bolando  no  chão  e  que  após  a  vítima  gritou  por socorro,  tendo  a
declarante ido socorrer, se deparando com a vítima esfaqueada. Declarou ainda,
que no momento havia apenas familiares do acusado tentando apartar.

O próprio acusado, em sede policial declarou que:

“[…]  QUE  chegou  num  bar  sito  na  Rua  da  Pedro  da  Costa  Agra  na
companhia de seu filho adolescente a fim de comprar cervejas quando viu a
pessoa  de  Sotero  bebendo;  QUE de  imediato  o  mesmo se  aproximou do
interrogado.  momento  em  que  pediu  a  Sotero  para  não  “mexer  com seu
irmão”  vez  que  era  comum  Sotero  importuná-lo;  QUE  logo  em  seguida
Sotero  passou  a  destratar  o  interrogado com palavras  depreciativas;  QUE
deixou o local  para evitar confusão e quando se aproximava de sua casa,
Sotero apareceu numa motocicleta, visivelmente embriagado e continuou a
inflamar  o  interrogado,  tentando  inclusive  adentrar  em  sua  casa  com  a
motocicleta; QUE ao escutar o barulho a genitora do interrogado, Maria José,
foi até a porta e pediu que ele se retirasse do local e deixasse de destratar sua
família, momento em que Sotero desferiu um golpe de capacete na cabeça de
sua genitora, que chegou a desmaiar; QUE diante da situação se dirigiu a t e  a
cozinha e pegou uma faca peixeira e foi ao encontro de Sotero desferindo um
golpe no braço do mesmo, adentrando logo em seguida após socorrer sua
mãe;  QUE  Sotero  ainda  ficou  grilando  na  parte  externa  de  sua  casa.
chamando  para  briga;  QUE nunca  chegou a  t e r  um romance com a  ex-
mulher de Sotero; QUE somente após uma semana deixou o local com toda a
sua família, com receio que Sotero lhes fizesse algum mal, já que o mesmo já
foi preso diversas vezes, no entanto não sabe informar por quais crimes; [...]”
- fls. 51/52

Em juízo, o acusado ratificou o alegado, no entanto negou
ter  praticado  o  crime,  ter  rixa  antiga  com  a  vítima,  bem  como  que  tenha
confessado na esfera policial, alegando que não leu o depoimento antes de assinar.



Contudo, 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
impronúncia, vez que a  alegação de decisão contrária às provas dos autos sustentada
pelo réu não restou cabal e indubitavelmente consolidada. Logo, nesse momento, não há
como reformar a decisão ora guerreada para impronunciar ou absolver sumariamente o
recorrente. 

Registre-se,  ainda,  que  a  sentença  de  pronúncia  foi
fundamentada nas provas colhidas na instrução processual, as quais foram submetidas
ao contraditório e à ampla defesa.

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

Pois bem.  Não há no processo qualquer respaldo probatório a
justificar a absolvição sumária do acusado, não revelando, a tese da defesa, suporte nos
autos. Ressalte-se que não se trata de valoração de provas, mas de ausência de provas
que embase a tese defensiva.

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, 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.  Assim  sendo,  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 competente. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  com  voto o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador João Benedito da Silva, decano no exercício da presidência da Câmara
Criminal,  dele  participando  também os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Márcio Murilo da Cunha Ramos, relator, e  Marcos  William de Oliveira  (Juiz  de
Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de  Desembargador).  Ausentes
justificadamente os Desembargadores  Carlos  Martins  Beltrão Filho e  Arnóbio Alves
Teodósio. 

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.



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, 08 de março de 2018.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Desembargador  - Relator


