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PROCESSUAL PENAL. Nulidades. Inépcia da denúncia.
Peça acusatória que não individualiza a conduta do réu.
Inocorrência. Ausência de justa causa. Improcedência
da  alegação.  Existência  de  prova  da  materialidade  e
indícios  de  autoria.  Não  demonstrada  qualquer
excludente  de  ilicitude  ou  de  punibilidade.
Preliminares rejeitadas. 

- Não há inépcia da denúncia quando os fatos narrados
nela  atendem  aos  requisitos  do  art.  41  do  CPP  e
permitem  o  exercício  pleno  da  ampla  defesa  e  do
contraditório pelo acusado, em obediência ao art. 5º,
inciso LV, da Constituição Federal.

-  Ademais,  a  peça  inicial  acusatória  traz,  de  forma
clara, a materialidade e a suposta conduta delitiva do
paciente, não estando evidenciado de forma inequívoca
que  ele  agiu  amparado  sob  alguma  excludente  de
ilicitude ou de punibilidade, de modo que não há que se
falar em trancamento da ação penal neste momento.
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RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Tentativa  de
homicídio  duplamente  qualificado. Art.  121,  §  2º,
incisos III e IV, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, c/c art.
14, inciso II, todos do Código Penal, e art. 1º, inciso I,
da Lei nº 8.072/90. Pronúncia. Irresignação defensiva.
Absolvição  sumária  ou  impronúncia.  Inviabilidade.
Existência de indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade do crime doloso contra a vida. Nesta
fase, in dubio pro societate. Decisum mantido para que
o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri Popular.
Desclassificação  para  lesão  corporal.  Impossibilidade.
Tese não comprovada de plano.  Eventual dúvida a ser
dirimida pelo Conselho de Sentença. Desprovimento
do recurso.
 
- Nos termos do art. 413 do CPP, entendendo o Juiz
haver 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 do Júri, juízo natural
competente constitucionalmente para julgar os crimes
dolosos contra a vida.

-  Não  há  como acolher  o  pedido  de  desclassificação
para  lesão  corporal  (art.  129,  caput,  do  CP)
fundamentado na alegação de inexistência de prova do
animus  necandi,  uma  vez  que  neste  momento
processual,  consoante  cediço,  eventuais dúvidas
porventura existentes nessa fase do Júri (judicium
acusationis), pendem sempre em favor da sociedade,
haja vista a prevalência do princípio in dubio pro
societate.  Outrossim, somente  seria  cabível  a
desclassificação da infração penal quando a acusação
de  crime  doloso  contra  a  vida  for  manifestamente
inadmissível, o que não é a hipótese dos autos. 

Vistos, relatados e discutidos estes  autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio  Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à  unanimidade, em  REJEITAR  AS
PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
em harmonia com o parecer ministerial.
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RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (fl.  190)
interposto por Dorisvaldo Nunes da Silva contra a decisão de pronúncia de
fls. 181/187, proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de
Pombal, em regime de jurisdição conjunta, através da qual o pronunciou
nas penas do art. 121, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 61, inciso II, alínea
“h”, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, e art. 1º, inciso I, da Lei
nº 8.072/90.

Narra a pronúncia, em síntese, que, no dia 04/09/2011,
por volta das 00h30min, no Município de São Domingos, neste Estado, o
acusado tentou ceifar a vida da vítima Maria José da Conceição, pessoa
idosa, empregando recurso que impossibilitou a defesa desta e com meio
cruel,  utilizando-se  de  uma  pedra,  desferiu  diversos  golpes  contra  a
ofendida,  atingindo-a  gravemente,  não  consumando  o  crime  por
circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta, ainda, que o réu se aproveitou do fato de a
vítima encontrar-se embriagada, na Praça Central da cidade citada, e a
conduziu até o local do crime, ocasião em que cometeu o delito.

Nas  razões  do  recurso  em  sentido  estrito  (fls.
191/204),  o  recorrente  requer,  inicialmente,  a  concessão  da  justiça
gratuita. Suscita as preliminares de inépcia da denúncia e falta de justa
causa  para  a  ação  penal.  No  mérito,  pugna para  que seja  o  acusado
absolvido sumariamente ou impronunciado, por inexistência de provas da
autoria, ou que seja desclassificada a conduta a ele atribuída para o tipo
penal  previsto  no  art.  129,  caput,  do  Código  Penal  (lesão  corporal
simples).

Contrarrazões ministeriais  pelo  desprovimento  do
recurso (fls. 206/211).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (fl. 222).

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de
Justiça, em parecer subscrito pelo insigne Dr. José  Roseno  Neto,
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 229/235).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Sr. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)
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Primeiramente, cumpre destacar que os requisitos
essenciais para a interposição do recurso encontram-se devidamente
preenchidos.

Ab initio, requer o recorrente os benefícios da Justiça
Gratuita,  entretanto,  conforme  o  ilustre  Procurador  menciona  em  seu
parecer de fls. 229/235, não há necessidade de recolhimento de preparo
para recursos interpostos em ação penal de natureza pública (Súmula 24
do TJPB), razão pela qual esta matéria resta prejudicada.

Em seguida, o recorrente aponta ser a denúncia inepta
por faltar a individualização da conduta do denunciado, afirmando, ainda,
inexistir justa causa para a instauração da ação penal. 

Não vejo como acolher as preliminares. Primeiramente,
porque a denúncia preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP:

“Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato
criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação
do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa
identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o
rol das testemunhas”. 

Conforme se observa, a denúncia de  fls.  02/05
encontra-se em consonância com o art. 41 do CPP – trouxe a narração do
fato delituoso, especificando as circunstâncias do crime e apontando a
conduta delitiva do réu, a qualificação deste, além do rol de testemunhas,
não havendo que se falar em inépcia da peça inicial acusatória. 

Vejamos  julgados recentes  do  Superior  Tribunal  de
Justiça nesse sentido:

“EMENTA:  RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -  HOMICÍDIO
QUALIFICADO  TENTADO  -  PRELIMINARES  DA  DEFESA  -
AUSÊNCIA  DE  JUSTA  CAUSA  E  INÉPCIA  DA  DENÚNCIA  -
DESCABIMENTO  -  PREFACIAIS  REJEITADAS  -  MÉRITO  -
MATERIALIDADE  DO  FATO  E  INDÍCIOS  SUFICIENTES  DE
AUTORIA VERIFICADOS - DESPRONÚNCIA - INVIABILIDADE
- NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS TEMAS AO CONSELHO
DE  SENTENÇA -  PRINCÍPIO IN  DUBIO PRO SOCIETATE  -
RECURSO  NÃO  PROVIDO.  1.  Se  a  denúncia,  embora
sucinta,  narra  adequadamente  a  prática  do  crime e
conta com suporte probatório suficiente para indicar
autoria  e  materialidade  delitivas,  permitindo ao  réu
exercer amplamente a defesa, não há que se falar em
inépcia  da  inicial. 2.  A  pronúncia  é  mero  juízo  de
admissibilidade  da  acusação,  vigorando  nesta  etapa  o
princípio  in  dubio  pro  societate.  3.  Havendo  prova  da
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materialidade,  indícios  suficientes  da  autoria  e  estando  o
animus necandi, em princípio, demonstrado pelos elementos
colhidos, a tese de negativa de autoria deve ser submetida à
decisão  do  Tribunal  do  Júri,  Juízo  Constitucional  dos
processos por crimes dolosos contra a vida. 4. Recurso não
provido”.   (TJMG  -   Rec  em  Sentido  Estrito
1.0396.10.002617-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo
Brum,  4ª  CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em
07/02/2018, publicação da súmula em 21/02/2018)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO
PASSIVA,  FALSIDADE  IDEOLÓGICA,  QUADRILHA,
PREVARICAÇÃO,  ADVOCACIA  ADMINISTRATIVA,
CONDESCENDÊNCIA  CRIMINOSA  E  CRIMES  DA  LEI  DE
LICITAÇÕES.  INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.  AUSÊNCIA  DE
DESCRIÇÃO DA CONDUTA DO ACUSADO. PEÇA INAUGURAL
QUE  ATENDE  AOS  REQUISITOS  LEGAIS  EXIGIDOS  E
DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA.
MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. 1.  Não pode ser acoimada
de  inepta  a  denúncia  formulada  em obediência  aos
requisitos  traçados  no  artigo  41  do  Código  de
Processo  Penal,  descrevendo  perfeitamente  as
condutas  típicas,  cuja  autoria  é  atribuída  ao
recorrente  devidamente  qualificado,  circunstâncias
que permitem o exercício da ampla defesa no seio da
persecução  penal,  na  qual  se  observará  o  devido
processo legal.  (...)  4.  Recurso desprovido”. (STJ;  RHC
34.119;  Proc.  2012/0223743-4;  ES;  Quinta  Turma;
Rel.  Min.  Jorge  Mussi;  DJE  24/05/2017).  Ementa
parcial. Destaquei.

Há que se esclarecer que quando do recebimento da
exordial acusatória não há necessidade de que as provas constantes dos
autos sejam contundentes quanto à prática do delito pelo que o acusado
foi denunciado, sendo necessário tão-somente indícios da autoria e da
materialidade, como na hipótese vertente. 

Saliente-se, ainda, que o exercício da ampla defesa não
foi obstado, posto que a denúncia foi bastante clara, possibilitando o
exercício do direito insculpido no art. 5º, inciso LV, da Constituição
Federal.

Desta  forma,  não  há  como  acolher  a  preliminar  de
inépcia da inicial.

No  que  pertine  à  segunda  preliminar  levantada  –
ausência de justa causa para a ação penal -  na visão do recorrente, a
inicial acusatória não possui elementos probatórios mínimos que revelem
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a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime,
não justificando a instauração de ação penal contra ele.

Ora, segundo o art. 648, inciso I, do CPP considera-se
ilegal a coação “quando não houver justa causa”. 

  A falta de justa causa está relacionada com a ausência
de qualquer indício de prova que justifique a persecução penal. Conforme
já citado, ficaram demonstrados elementos suficientes  de autoria e da
materialidade da prática delituosa imputada ao acusado. 

Além disso, a conduta do recorrente demonstrada na
peça inicial,  bem como durante a instrução criminal, é, em tese, ilícito
penal  e,  não  estando  evidenciado  de  forma  inequívoca  que  ele  agiu
amparado sob alguma excludente de ilicitude ou de punibilidade, não é
prudente, neste momento, o trancamento da ação penal.

  Eis o entendimento jurisprudencial a respeito:

“EMENTA:  RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -  HOMICÍDIO
QUALIFICADO  -  PRELIMINAR  -  INÉPCIA  DA  DENÚNCIA  -
TRANCAMENTO  DA  AÇÃO  PENAL  -  AUSÊNCIA  DE  JUSTA
CAUSA -  INOCORRÊNCIA  -  PRONÚNCIA  -  ABSOLVIÇÃO  -
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -
INVIABILIDADE -  RECURSOS NÃO PROVIDOS.  1.  A  inicial
acusatória que observa os requisitos dispostos no art. 41 do
CPP,  expondo claramente  o fato  criminoso,  com todas as
suas  circunstâncias,  a  qualificação  do  acusado,  a
classificação do crime e o rol de testemunhas, não é inepta.
2. O trancamento da ação penal somente pode ocorrer
quando  a  ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento  da  ação  for  incontestavelmente
demonstrada, seja pela comprovação da existência de
alguma  excludente  de  tipicidade,  pela  extinção  da
punibilidade  ou  pela  inexistência  de  prova  da
materialidade ou de indícios de autoria. 3. Para o juízo
de  pronúncia,  que  é  precário  e  provisório,  basta  que  se
extraia dos autos um juízo de certeza da materialidade e
indícios suficientes de autoria, não sendo necessário que o
julgador se aprofunde no exame das provas, eis que se trata
de mera admissibilidade de  acusação”. (TJMG -  Rec em
Sentido  Estrito  1.0470.15.008925-3/001,  Relator(a):
Des.(a)  Júlio  César  Lorens,  5ª  CÂMARA  CRIMINAL,
julgamento em 19/09/2017, publicação da súmula em
29/09/2017)

Assim, rejeito, igualmente, a preliminar de ausência de
justa causa para a instauração da ação penal.
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Registre-se  que  o  magistrado  refutou  estas  duas
preliminares,  que  já  haviam  sido  suscitadas  nas  alegações  finais,  na
decisão de pronúncia de fls. 181/187.

No mérito, o presente recurso em sentido estrito limita-
se a buscar a absolvição sumária ou a impronúncia do réu, bem como a
desclassificação do delito a ele imputado para o do art. 129, caput, do CP
(lesão corporal simples).

In casu, ao analisar os autos, mormente a decisão
açoitada, verifica-se que o recurso não merece acolhimento, devendo ser
aquela conservada na integralidade.

Antes de qualquer apreciação, é de bom alvitre, extrair
o brilhante ensinamento de Eugênio Pacelli de Oliveira, sobre decisão de
pronúncia:
 

"(...) pronuncia-se alguém quando ao exame do material
probatório levado aos autos se pode verificar a
demonstração da provável existência de um crime doloso
contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na
decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a
existência de provas no sentido da materialidade e da
autoria. Em relação à primeira, materialidade, a prova há de
ser segura quanto ao fato.   Já     em     relação     à     autoria,  
bastará     a     presença     de     elementos     indicativos,     devendo  
o     juiz,     o     tanto     quanto     possível,     abster-se     de     revelar  
um     convencimento     absoluto     quanto     a     ela.     É     preciso  
ter     em     conta     que     a     decisão     de     pronúncia     somente  
deve     revelar     um     juízo     de     probabilidade     e     não     o     de  
certeza." (in Curso de Processo Penal, Ed. Del Rey, 6ª
ed., 2006, p. 563/564). Destaquei.

Vale ressaltar que a pronúncia é mero juízo de
admissibilidade, norteado pelo princípio do in dubio pro societate, não
trazendo em si uma condenação prévia ao recorrente.

Para tanto, assim dispõe o art. 413 §1º do CPP:

“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
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e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de
aumento de pena”.

Pois bem. A materialidade resta consubstanciada no
caderno processual, notadamente, pelas fotos de fls. 39/44 e pelo laudo
traumatológico de fl. 161.

Noutra banda, também há nos autos indícios suficientes
a indicar a autoria do ora recorrente no crime de homicídio qualificado
tentado,  narrado na denúncia de fls.  02/05, especialmente em face da
prova oral colhida.

Jonatas Teles da Silva, guarda municipal, na Delegacia
de Polícia, disse (fl. 11):

“no  dia  04  de  setembro  de  2011,  durante  a  madrugada,
estava  de  serviço  na  Praça  Pública  do  centro  de  São
Domingos PB, quando presenciou uma mulher conhecida por
MARIA  BARROS,  pessoa  idosa,  deitada  no  calçamento  na
lateral da praça; Que MARIA BARROS estava embriagada e
deitou no chão, pois não mais agüentava caminhar; Que ali
chegou  a  pessoa  conhecida  DORIS,  um  rapaz  jovem,
levantou a vitima destes autos e falou que iria levá-la para
casa de FULÓRIO, que fica aproximadamente 300 metros da
praça; Que viu DORIS levando a vitima até as imediações da
Congregação Presbiteriana; Que cerca de meia hora depois
DORIS retomou para praça onde o declarante estava e lhe
pediu  para  que  uma pessoa  o  acompanhasse,  pois  havia
escutados gritos  de MARIA BARROS,  vindo na direção de
uma estrada vircinal, liga São Domingos ao Sitio Nova Cauã;
Que chamou um vigilante particular, de nome EDMUNDO e
este foi na companhia de DORIS para o local indicado; Que
pouco tempo depois, EDMUNDO retornou e disse que tinha
encontrado a pessoa de MARIA BARROS e esta estava muito
machucada; (...)  Que vitima estava totalmente despida e
sangrando  na  cabeça;  Que  pena  cena  que  viu,  havia
acontecido momento antes uma tentativa de homicídio, pois
rosto da vitima estava muito inchado, olhos fechados e um
poça de sangue no chão e se encontrava a mesma despida;
Que  suspeita  de  DORIS,  pois  minutos  antes  o  viu
conduzindo ela  para  aquele  local;  Que chegou também a
presenciar que a camisa de DORIS estava toda machada de
areia nas costas; Que o local onde a vitima foi encontrada
fica  distante  da  casa  de  FULORIO  aproximadamente  300
metros; Que achou tudo muito estranho, inclusive quando
DORES afirmou que da casa de FULÓRIO, chegou a escutar
os gritos, mais não dava para escutá-los, devido a distancia,
demonstrando isto que DORIS havia mentido quando disse
que estava na casa de FULORIO; Que depois que DORIS
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saiu com vitima não viu mais ninguém no centro da cidade”
(sic). Destaques no original.

Em juízo (mídia de fl.  143) confirmou as declarações
prestadas na delegacia de polícia.

Erivá  Alves  Ferreira,  policial  militar,  na  fase
investigativa afirmou (fl. 30):

“Que se encontrava de serviço, no dia 04/09/2011, quando
receberam  um comunicado,  através  da  pessoa  JONATAS,
guarda  municipal,  que  uma pessoa  conhecida  por  MARIA
BARROS,  estava  gravemente  ferida  na  cabeça,  numa
estrada vircinal; (...) Que MARIA BARROS estava totalmente
despida; Que estava presente, quando chegou no local onde
a vitima estava ao chão, as pessoa de JONATAS, EDMUNDO
e DORIS; Que tornou conhecimento que a pessoa de DORIS,
minutos  antes  de  ter  encontrado  a  mesma  gravemente
ferida, tinha levantada a senhora MARIA BARROS e falado a
pessoa de JONATAS que ida deixá-la na casa de FULORIO,
pois a mesma estava totalmente embriagada; Que o corpo
da vitima foi encontrado distante da casa de FULÓRIO de
onde DORIS relatou que tinha ouvido os gritos dali; Que o
lapso temporal entre saída de MARIA BARROS na companhia
de DORIS, até encontra esta ferida foi de aproximadamente
45 minutos; Que depois de socorrida a vitima, suspeitaram
da pessoa de DORIS; Que durante o dia 04 de setembro no
mesmo não foi visto na cidade; Que no dia 05 de setembro
de 2011, por volta das 18h0Omin, participou da prisão de
DORIS, Que tomaram esta decisão de prender DORIS devido
suas  declarações  serem  contraditórias  e  suspeitas,  haja
visto  que  o  mesmo  relatou  que  tinha  deixado  MARIA
BARROS,  com um estranho,  pele  morena,  porém,  não  o
conhecia  nem  de  vista;  Que  entraram  em  contado  com
FULORIO  e  este  disse  que  DORIS,  não  andava  na  sua
residência  há  muito  tempo;  Que  DORIS  no  dia  fato
apresentava sintomas de embriaguez” (sic).  Destaques no
original. 

A testemunha citada, na fase instrutória (mídia de fls.
143) acrescentou que viu as costas do réu sujas de areia e que o tio do
acusado, ao ser perguntado se Dorisvaldo tinha ido na residência dele,
afirmou que fazia mais de 02 (dois) anos que não o via.

Maria Elecilda Barros, sobrinha da vítima, declarou na
Delegacia de Polícia (fl. 32):

“(...) que, sua tia levou pedradas no rosto, onde se encontra
praticamente desfigurada, conforme fotos em anexo; que, a
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mesma  não  esta  falando  com  lucides;  que,  soube  a
declarante que um homem de São Domingos conhecido por
DORIS foi o autor do fato; que, tomaram conhecimento que
na noite do crime, este Doris foi visto pela ultima vez na
companhia de Maria Barros, levando-a da praça para o local
do crime; que, soube que durante as investigações, a policia
prendeu o mesmo no dia seguinte ao fato, pois ele avisou
aos seguranças e depois se evadiu do local, vindo a policia a
capturá-lo; que,  o acusado alegou que na noite do crime
tinha ido a casa de Sr. Fulorio, mas este negou os fatos, ou
seja, já havia muito tempo que Doris não aparecia na casa
dele” (sic). Destaques no original. 

Na  instrução  criminal,  a  declarante  afirmou  que  a
vítima vivia bêbada, mas que sempre foi lúcida e que depois do crime
perdeu a memória.

A  outra  testemunha  Valdereiz  Graciene  da  Silveira
prestou declarações na fase inquisitiva (fl. 34) e na instrutória (mídia de
fl. 143) no mesmo sentido das declarações de Maria Elecilda Barros.

O  acusado  Dorisvaldo  Nunes  da  Silva,  em  seu
interrogatório na Delegacia de Polícia (fl. 13), afirmou:

“Que na madrugada dia 04/09/2011, ajudou a pessoa de
MARIA  BARROS  a  se  levantar  do  calçamento,  pois  esta
estava muito embriagada como de costume; Que disse para
o  guarda  municipal  JONATAS  que  pretendia  levá-la  para
casa FULÓRIO, seu tio; Que no trajeto em direção ao citado
lugar,  MARIA  BARROS  não  mais  quis  ajuda  e  mandou  o
interrogado  ir  embora;  Que  a  deixou  próximo  a  uma
queijeira, ainda na zona urbana da cidade; Que depois foi
para o Bar do Caldo e ali  ficou somente poucos minutos;
Que ao retornar para sua residência, ouviu gritos de pedidos
de socorro  próximo a  creche  municipal;  Que  por  trás  da
referida creche existe uma estrada de terra; Que ao ouvir os
referidos  gritos  foi  apressadamente  comunicar  o  fato  a
guarda noturno e o encontrou na praça de São Domingos;
Que comunicou o  fato ao  guarda e foram em direção ao
onde ouviu os gritos; Que procuram pessoa que havia ouviu
o pedido de socorro e logo encontra MARIA BARROS, nua no
meio da estrada com um grave ferimento da cabeça; Que
retornaram para praça e outro guarda o mandou chamar a
família e assim o fez; Que depois retornou para o local onde
estava  a  vitima  até  chegada  da  policia  e  depois  da
ambulância; Que depois que a vitima foi socorrida esteve no
destacamento Militar e ali deixou seu nome e endereço; Que
depois  foi  para  sua  residência;  Que  não  tem  nenhuma
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participação neste caso e não sabe informar quem possa ter
praticado tal crime” (sic). Destaques no original.

Em seu interrogatório judicial,  o recorrente continuou
negando a autoria delitiva, confirmando que ia ajudar a vítima, levando-a
para a casa do tio Fulore, mas que não chegou a ir porque, em dado
momento, a ofendida pediu para ele deixá-la sozinha, tendo este ido ao
bar e na volta escutado gemidos pedindo socorro. Justificou que a roupa
dele estava suja de terra porque ele se encostou na parede do bar (mídia
de fl. 143) e salientou que não ouviu gritos, apenas gemidos. 

Como se vê, há elementos probatórios que evidenciam,
ou ao menos sugerem, que o recorrente tenha sido o autor do crime de
homicídio tentado  pelo qual foi pronunciado. Por outro lado, a  tese
defensiva  não restou cabal e indubitavelmente consubstanciada, logo,
nesse momento, não há como reformar a decisão ora guerreada para
impronunciar o recorrente.

Lembro, por oportuno, que a pronúncia é mero juízo de
admissibilidade da acusação, com o fim único de submeter o réu a
julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo sua natureza meramente
processual, desse modo, basta ao Juiz que a prolata estar convencido da
existência do crime e dos indícios suficientes da autoria ou de
participação.

Assim sendo, a prova da materialidade e a existência
de indícios suficientes 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.

A propósito:

“Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da
acusação, não é necessária prova incontroversa do crime,
para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto a
certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante
o julgamento pelo Tribunal do Jurí. Precedentes do STF”
(STF – RT 730/463)

“Não há como sustentar uma impronúncia fundamentada no
brocardo in dúbio pro reo. É que nessa fase processual há
inversão daquela regra procedimental para o in dúbio pro
societate, em razão de que somente diante de prova
inequívoca é que deve o réu ser subtraído ao julgamento
pelo Júri, seu juízo natural” (TJSP – RT 587/296)
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Portanto, nos termos do art. 413 do CPP, entendendo o
Juiz haver indícios suficientes de autoria e prova da existência material do
delito doloso contra a vida, cabível é a pronúncia do recorrente,
submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural
competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a
vida, de acordo com parâmetros calcados na consciência e nos ditames da
justiça.

Desse entendimento não discrepa a jurisprudência: 

“EMENTA: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE
PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - ART.
121, §2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO
CÓDIGO  PENAL  -  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  ABSOLUTA
SUSCITADA  PELA  PGJ  -  DECISÃO  FUNDAMENTADA  -
PREFACIAL  REJEITADA  -  MÉRITO  -  ABSOLVIÇÃO  OU
IMPRONÚNCIA  -  IMPOSSIBILIDADE  -  PRESENÇA  DE
INDÍCIOS  SUFICIENTES  DE  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
DELITIVA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO POPULAR - ISENÇÃO
DAS CUSTAS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO
PROVIMENTO CONJUNTO N.  15/2010  -  MANUTENÇÃO DA
DECISÃO DE PRONÚNCIA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. 
- Tendo o magistrado fundamentado sua decisão, ainda que
de forma sucinta, não há que se falar em nulidade ou falta
de fundamentação da decisão. 
-  A  decisão  de  pronúncia  é  baseada  apenas  na
materialidade  do  fato  e  na  existência  de  indícios
suficientes  de autoria  ou de participação,  atento  ao
disposto no art. 413, do Código de Processo Penal. 
-  Se  há  real  indício  de  autoria  e  prova  da
materialidade, outro não poderia ser o caminho senão
a admissibilidade do julgamento pelo Tribunal do Júri,
pois, ainda que existissem outros elementos nos autos
a  suscitar  eventual  dúvida,  a  pronúncia  se  imporia
como medida jurídica salutar, em respeito ao princípio
in dubio pro societate. 
- O Provimento-Conjunto n. 15/2010 não prevê a cobrança
de custas quando se tratar de Recurso em Sentido Estrito
em ação penal pública”.  (TJMG- Rec em Sentido Estrito
1.0699.12.001284-3/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert
Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento
em  08/08/2017,  publicação  da  súmula  em
18/08/2017). Destaquei. 

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  MATERIALIDADE  E  INDÍCIOS  AUTORIA
COMPROVADOS. QUALIFICADORA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUIZ
NATURAL.  1)  Evidenciados  nos  autos  a  prova  da
materialidade e os indícios suficientes da autoria do
delito apontados na denúncia,  mantém-se a decisão
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de pronúncia para que o réu seja julgado perante o
júri  popular.  2)  Incabível  a  absolvição  sumária  ou
impronúncia  quando  seus  requisitos  não  se
encontrarem  evidenciados  de  plano.  3)  Na  fase  da
pronúncia,  a  exclusão  de  qualificadora  só  é  admissível
quando claramente equivocada ou abusiva por se tratar de
matéria reservada à competência do júri popular. 4) Recurso
não  provido”. (Processo  nº  0021824-
32.2015.8.03.0001, Câmara Única do TJAP, Rel. Carmo
Antônio. unânime, DJe 10.08.2017). Destaquei.

Insta salientar que, para a impronúncia, nos termos do
art. 414 do CPP, deve o magistrado se convencer de que o fato delituoso
não  ocorreu  ou  que  não  existe  sequer  indício  de  autoria.  Já  para  a
despronúncia ou absolvição sumária, em sede de recurso em sentido
estrito, é necessário que a prova coligida 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. Nenhuma das situações elencadas são vislumbradas na
hipótese vertente, razão pela qual impõe-se a manutenção da decisão de
pronúncia.

Ponto outro, pugna o recorrente pela desclassificação
do delito para o do art. 129, caput, do Código Penal (lesão corporal) sob o
argumento de que “a prova técnica mostrou-se apta afastar o  animus
necandi”, bem como a conclusão do laudo pericial.

Ora,  o  conjunto  probatório  amealhado  nos  presentes
autos traz indícios da presença de dolo na conduta do acusado.

Dessa maneira, consoante alhures mencionado, sendo
suficiente  para  a  pronúncia  a  prova  da  materialidade  do  crime  e  a
existência  de  indício  de  autoria,  não  há  que  se  falar,  por  hora,  em
desclassificação  para  o  delito  de  lesão  corporal,  posto  que  qualquer
abordagem mais  acentuada  sobre  a  intenção  do  acusado,  nesta  fase,
constituiria em usurpação da competência do Tribunal do Júri,  a quem
cabe o exame aprofundado das provas dos autos.

Eis julgados recentes neste sentido:

“RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  PRONÚNCIA.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
LESÃO  CORPORAL.  IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE
ANIMUS  NECANDI  NÃO  DEMONSTRADA.  EXCLUSÃO  DA
QUALIFICADORA  DO  MEIO  CRUEL.  IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO  DA  PRISÃO  PREVENTIVA.  DECISÃO  DE
PRONÚNCIA  MANTIDA.  1.  Não  restando  solidamente
demonstrada a ausência do dolo de ceifar a vida das
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vítimas,  reserva-se  ao  crivo  do  Tribunal  do  Júri  a
análise acerca da tese defensiva de desclassificação
da  conduta  para  o  delito  de  lesões  corporais,  por
ausência  de  animus  necandi,  pois  é  este  o  Juízo
competente para decidir sobre a matéria, em respeito
à competência estatuída na Constituição Federal, em
seu art.  5º,  XXXVIII,  "d". 2.  Compete ao Conselho de
Sentença avaliar os motivos da prática delituosa, analisando
a  incidência  de  qualificadoras,  neste  caso,  o  meio  cruel.
Ressalte-se que tal decisão cabe apenas ao juiz natural do
feito, no caso o Tribunal do Júri da Comarca de Bujari/AC,
tendo em vista que não existem provas incontestáveis nos
autos  capazes  de  afastar  a  referida  qualificadora.  3.  A
decisão que manteve a prisão preventiva do recorrente não
merece  reparos,  vez  que  se  encontra  respaldada  na
aplicação da Lei Penal, tendo em vista a frieza com que o
crime  fora  praticado,  além do  fato  de  o  réu  encontra-se
preso  também  por  outro  processo  (Proc.  nº  0001829-
87.2015.8.01.0001). (Apelação  nº  0001100-
34.2015.8.01.0010  (21.824),  Câmara  Criminal  do
TJAC, Rel.  Pedro Ranzi.  j.  28.07.2016, unânime, DJe
03.08.2016). Destaquei.

Assim, incabível, também, o pleito para desclassificação
para lesão corporal.

Pelo exposto, e em consonância com o parecer ministe-
rial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter, na íntegra, a de-
cisão hostilizada, a fim de que o pronunciado, ora recorrente, seja subme-
tido a julgamento perante o Tribunal do Júri. 

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 os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
Arnóbio Alves Teodósio, relator, e Marcos William de Oliveira (Juiz
de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador).  Ausente  justificadamente  o  Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à  sessão  o Excelentíssimo  Senhor
Francisco Sagres Macedo Vieira, 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, 17 de abril de 2018.
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Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
                  RELATOR


