
 

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001331-33.2017.815.0000 –
1º Tribunal do Júri da Capital
RELATOR:  Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir o  Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos)
RECORRENTE: Joan Carlos da Silva Viana
ADVOGADO: Reginaldo de Sousa Ribeiro
RECORRIDO: Justiça Pública

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  HOMICÍDIO
TENTADO.  SENTENÇA  DE  PRONÚNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  FRAGILIDADE  NA  PROVA  DE
AUTORIA.  EXISTÊNCIA  DE  PROVA  DA
MATERIALIDADE  DO  CRIME  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 Joan
Carlos da Silva Viana contra a sentença de pronúncia de fls. 100/102, 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, caput, c/c o art. 14 ambos do
Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo 1º Tribunal Popular
do Júri da Comarca da Capital.

De acordo com a peça exordial,  Joan Carlos da Silva Viana,
qualificado no autos, teria em 03 de janeiro de 2015, por volta das 13;30 horas, em
Mandacarú, capital, efetuado disparos de arma de fogo contra Haroldo da Silva Bezerra,
a exordial  indica que,  o réu teria ido tomar satisfação com a vítima por ter  esta  se
desentendido com a sua filha, enviando-lhe fotos íntimas.

Assim,  Joan Carlos da Silva Viana teria  ido ao encontro da
vítima e disparado vários tiros contra ela.

Perante  a  autoridade  policial,  o  acusado  negou  a  autoria,
admitindo que foi tomar satisfação com a vítima diante de conflito com a sua filha de 13
(treze) anos (fls. 22/23).

Nas razões recursais (fls. 105/107), 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, requer o
provimento do seu recurso.

O representante do Parquet, em contrarrazões de fls. 109/112,
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.
108).

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

parecer  do  Procurador  de  Justiça, Álvaro  Gadelha  Campos, 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. 118/120).

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 do crime apontado 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  Médico  de  fls.  49/53  e  relato  das
testemunhas fls. 11/13.

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.

O próprio denunciado reverbera que foi tomar satisfação com a
vítima por este ter dito que iria quebrar o dedo de sua filha, menor de 13 (treze) anos, e
outras testemunhas narram com riqueza de detalhes o fato narrado na denúncia. (fls.
22/23).



O réu em seu interrogatório, apesar de inadmitir que efetuou o
disparo e que possuísse arma, menciona já ter respondido criminalmente por porte de
arma. 

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 em sua forma tentada. Especificamente sobre a autoria,  o magistrado singular
assim fundamentou o decreto de pronúncia:

“Perante o juízo monocrático,  durante a formação da culpa,  o denunciado
negou a acusação (mídia 81), afirmando, no entanto que foram “os meninos”
quem  efetuaram  os  disparos,  mas  ao  ser  indagado  sobre  quem  são  “os
meninos” quem efetuaram os disparos, mas, ao ser indagado sobre quem são
os meninos, afirmou não poder citar nomes porque são membros da facção
criminosa que atua na localidade.
Por outro lado, a vítima e sua genitora, quando ouvidas no sumário da culpa
(mídia fls. 81) afirmaram que o acusado e a vítima entraram em luta corporal
e o acusado efetuou dois disparos, sendo que o primeiro “bateu catolé” e o
segundo  atingiu  a  vítima,  tendo  o  acusado,  ato  contínuo,  evadido-se  do
local.”(fls. 101)

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 no
crime descrito 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
Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente da Câmara Criminal, dele participando
também os Excelentíssimos Senhores Desembargadores  Tércio  Chaves  de  Moura
(Juiz convocado, com jurisdição limitada, para substituir o Des. Márcio Murilo da
Cunha Ramos), relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor, impedido Marcos William de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).



Ausência justificada do Des. João Benedito da Silva.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo Senhor  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa,06 de março de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz convocado/Relator


