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RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio
qualificado na forma tentada. Art. 121, § 2º, inciso
I, do Código Penal. Pronúncia. Irresignação. Absolvição.
Ausência  de  provas  da  autoria.  Não  vislumbrada.
Existência de elementos mínimos para o
pronunciamento do réu. Matéria que deve ser apreciada
frente  a  soberania  do  Sinédrio  Popular.
Desprovimento do recurso.

–  Basta para a pronúncia prova de existência da
materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva
reservando-se o exame mais apurado da acusação para
o Tribunal Popular Soberano, competente
constitucionalmente nos termos do art. 5° inciso
XXXVIII, alínea 'd', da CF/88.

–  Nesta fase não vige o princípio do in dúbio pro reo,
uma vez que as eventuais incertezas pela prova se
resolvem em favor da sociedade, assim sendo, in dúbio
pro societate, cabendo apenas acrescentar que,
valorações mais aprofundadas das provas colhidas na
instrução criminal caberão apenas ao Sinédrio Popular,
competente para julgar os crimes dolosos contra a vida,
sejam eles tentados ou consumados, sede na qual
serão analisadas com propriedade as teses da defesa



inerentes a inexistência de provas da autoria do crime
que pesem sobre os réus.

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO.

Cuida-se de Recurso Criminal em Sentido Estrito (fl. 240),
do réu Antônio Victor Alves da Silva, em face da decisão de fls. 230/236, que,
com esteio nos artigos 413, do Código de Processo Penal, pronunciou-o como
incurso no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal.

Segundo  o  recorrente,  nas  razões  às  fls.  248/251,  não
existem provas suficientes para lhe atribuir a autoria do crime apurado nestes
autos, uma vez que a única testemunha ouvida em Juízo, Severina do Ramo
Oliveira do Nascimento, em nenhum momento informou tê-lo visto no instante
do crime, razões pelas quais pede o seu impronunciamento.

Contrarrazões  do  Ministério,  nas  fls.  253/254,  pelo
desprovimento do recurso do réu.

No exercício do juízo de retratação, à fl. 281, a vergastada
decisão foi mantida integralmente.

Instada a se manifestar, o parquet deste 2º Grau, por meio
de parecer do Exmo. Procurador de Justiça, Álvaro Gadelha Campos, opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 286/289)

É o relatório.

VOTO:  O  Exmo.  Des.  ARNÓBIO  ALVES  TEODÓSIO
(Relator)

Preenchidos os requisitos próprios do recurso, porquanto,
tempestivo, cabível e adequado, bem como interposto por parte legítima, dele
conheço.

Sem preliminares, passo ao exame do mérito.

Segundo o recorrente, não  existem  provas  da  autoria
delitiva, uma vez que a única testemunha escutada em Juízo não disse tê-lo
visto no momento do delito, razão pela qual pede seu impronunciamento.



A denúncia, de fls. 02/04, descreve o fato criminoso nos
seguintes termos:

“(...)
No dia 07 de fevereiro do corrente ano (2010), por volta das
13h00min,  no  interior  de  uma  residência  situada  na  rua
Projetada, S/N, Mário Andreazza, nesta cidade, o acusado,
utilizando-se de uma arma de fogo, efetuou disparos contra
vítima José  Humberto  Gomes da Silva,  produzindo-lhe  os
ferimentos  preliminarmente  descritos  no  inquérito  policial
em anexo, que lhe causaram a morte. 
Conforme se extrai dos autos, a vítima José Humberto havia
ajudado  a  esclarecer  a  morte  do  popular  Eduardo  Tomé,
conhecido como "Cocó", informando que aludido crime teria
sido praticado por Jordão Ferreira dos Santos. 
Por outro lado, o ofendido também havia confidenciado que
o acusado emprestou sua moto para que Jordão cometesse
o delito acima mencionado. 
Tal conduta desagradou o denunciado, tendo este passado a
ameaçar José Humberto. 
No  dia  do  crime,  Antônio  Vitor  foi  até  a  residência  do
ofendido e procurou saber se este estava em casa. A vítima
apareceu para conversar com o acusado, momento que este
sacou de uma arma de fogo e desferiu disparos sua pessoa,
evadindo-se em seguida. 
José  Humberto,  ante  a  gravidade  dos  ferimentos,  veio  a
falecer. 
Conforme  visto,  o  crime  foi  praticado  tão  somente  como
forma de  vingança,  já  que a  vítima havia  comentado  do
envolvimento do acusado em outro crime, o que caracteriza
o motivo torpe. 
Por  essas  razões,  o  acusado  ANTÔNIO  VITOR  ALVES  DA
SILVA  está incurso no art. 121, § 2º, I, do Código Penal, c/c
o art. 1°, I, da Lei 8.072/90. 
(...)”

Ab initio, vejamos as provas dos autos, a fim de averiguar
se são suficientes ao pronunciamento, refletindo a materialidade do crime, e
elementos mínimos que indiquem a autoria delitiva.

Do caderno processual, extrai-se  a  materialidade,  não  só
através de declarações e depoimentos, mas em especial pelo laudo 272/2010,
com exames em local de morte violenta, fls. 35/46, e laudo tanatoscópico, às
fls. 48/51, os quais atestam a morte de José Humberto Gomes da Silva Filho,
por disparo de arma de fogo.

Já indícios de autoria, podemos apontar, em especial:

A mãe da vítima, Jozelândia de Fátima Tomé Honorato, que
na  esfera  policial  declarou  está  presente  ao  momento  do  crime  cometido
contra seu filho, afirmando que o ora recorrente surgiu em sua casa a procura



da vítima, o qual ao se apresentar, foi logo atingido pelo disparo de uma arma
de fogo, vindo a óbito (fl. 11)

A  testemunha  citada  pelo  recorrente,  Severina  do  Ramo
Oliveira,  chegou logo em seguida ao ocorrido, apresentando-se ao local  do
crime, após escutar os disparos e os gritos de socorro da mãe da vítima, que
afirmava que seu filho havia sido baleado pelo réu (fl. 13).

Perante  o Juízo de 1º Grau, conforme DVD’s nas fls. 113,
190, ela ratificou o que tinha dito, dizendo que chegou instantes depois da
morte  e que a mãe da vítima pedia socorro  e afirmava que o  autor  seria
Antônio Victor Alves da Silva, motivado por um crime anterior

Por  sua  vez,  Janarte  Alves  da  Silva  (fl.  16),  prima  do
acusado, disse que em toda comunidade local teria conhecimento de que seu
primo seria o autor do crime aqui apurado.

Quando  da  instrução  do  feito,  à  fl.  85,  ratificou  seu
depoimento dado na Delegacia.

Colhe-se dos autos, portanto, os indícios necessários para
se atribuir a autoria do crime ao ora recorrente. 

E mais, ainda que paire dúvida quanto ao delito descrito na
inicial, o exame e julgamento mais acurado devem ficar a cargo do Soberano
Tribunal Popular, que é o juiz natural competente para o julgamento dos
crimes dolosos contra a vida, ex vi do art. 5º, XXXVIII, alínea "d" da CF/88. 

Portanto, não se pode sonegar o pronunciamento do
Tribunal do Júri onde as alegações do recurso serão renovadas nos debates,
podendo, no momento próprio, serem ou não acolhidas. 

Para a pronúncia, basta que o julgador se convença da
existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor. Ademais, nesta
fase, de mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalece o princípio in
dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri a decisão final quanto à
culpabilidade do acusado. 

Nesse sentido:

“A  decisão  de  pronúncia  encerra  simples  juízo  de
admissibilidade  da  acusação,  exigindo  o  ordenamento
jurídico  somente  o  exame  da  ocorrência  do  crime  e  de
indícios  de  sua  autoria,  não  se  demandando  aqueles
requisitos  de  certeza necessários  à  prolação  de  um édito
condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual,
resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o
mandamento  contido  no  art.  413  do  Código  Processual
Penal.” (AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro



JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
12/12/2017, DJe 19/12/2017)

Destarte, inexistindo dúvida da existência dos crimes e
presentes indícios suficientes a apontar o recorrente como o seu autor, além
da ausência de motivo determinante para absolvição sumária ou a
desclassificação, a pronúncia é medida que se impõe.

Ressalte-se, por oportuno, que a decisão de pronúncia não
comporta estudo muito aprofundado da prova e sua análise crítica, sob pena
de influenciar o ânimo dos jurados.

Ponto outro, não há como acolher a pretensão da
absolvição, pois do conjunto probatório aposto aos autos, não há como se
extrair um juízo pleno de certeza acerca da sua incidência. 

Com essas considerações, CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, em harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara
Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, Marcos William de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de
Desembargador) e João Benedito da Silva. 

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Joaci
Juvino da Costa Silva, 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, 20 de março de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


