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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000745-93.2017.815.0000 –
Comarca de Soledade

RELATOR : O Exmo.  Dr.  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa  (Juiz  de
Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio)
RECORRENTE : Juscelino Roberto de Lima
DEFENSOR : Manfredo Estavam Rosenstock
RECORRIDA : A Justiça Pública

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
TENTADO. Art.  121,  caput,  c/c  o  art.  14,  II,
ambos  do  Código  Penal. Pronúncia. Irresignação
defensiva. Requerida  a  despronúncia  sob  o
pretexto de insuficiência probatória.  Inviabilidade.
Existência de prova  da  materialidade  do  crime
doloso contra a vida e de  indícios suficientes de
sua  autoria. Eventual dúvida a ser dirimida pelo
Conselho de Sentença. Nesta fase, in dubio pro
societate. Decisão  recorrida mantida para que o
acusado seja submetido ao Tribunal do Júri
Popular. 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 de  homicídio  na
forma  tentada, 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, de acordo com parâmetros calcados
na consciência e nos ditames da justiça.

–  Outrossim, eventuais dúvidas porventura
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existentes nessa fase processual do Júri (judicium
acusationis), pendem 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, por unanimidade, em NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante o  Juízo  da  Comarca  de  soledade,  Juscelino
Roberto de Lima, já  qualificado nos autos, foi denunciado como incurso
nas sanções dos artigos 121, caput, c/c o 14, II, ambos do CP, acusado de
ter, no dia 14 de abril de 2015, tentado matar Paulo Galdino de Lima,
disparando arma de fogo em sua direção, não se consumando o homicídio
por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

Infere-se da peça vestibular acusatória, in verbis:

“(…) o denunciado,  em 14 de abril  do corrente ano,
tentou matar Paulo Galdino de Lima, disparando arma
de fogo em sua direção, não se consumando o crime
por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Segundo se apurou, no dia em questão, por volta das
17:00  horas,  os  policiais  receberam  varias  ligações,
tratando a respeito da tentativa de homicídio ocorrida
no  sítio  Santa  Cruz.  Deslocando-se  até  o  sítio,
encontraram a vítima, que confirmou que o denunciado
teria  tentado  contra  sua  vida.  A  guarnição  saiu  em
diligência e encontrou o acusado na casa de sua mãe,
sendo  preso  em  flagrante  e  conduzido  à  delegacia,
além de apreender uma cartucheira com 15 munições e
uma espingarda de calibre 28.
Em seu  interrogatório,  o  acusado nega  ter  cometido
esse crime, mas admitiu que ingeriu bebida alcoólica
no dia do fato e que foi em sua motocicleta até o local
do crime, mas nega que possuía a intenção de matar
Paulo Júnior. (…).”

Encerrada a fase do judicium acusationis, o denunciado
restou pronunciado como incurso nas penas do art. 121, caput, c/c o art.
14,  II,  ambos  do  Código  Penal,  em  decisão  proferida  pelo  Juízo  da
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Comarca  de  Soledade,  da  lavra  do  MM.  Juiz  de  Direito  Auxiliar,  Dr.
Falkandre de Sousa Queiroz (fls. 92/93).

Irresignação  defensiva  à  fl.  95,  com  razões  às  fls.
104/108,  das  quais  se  depreende  que  o  recorrente  pugna  pela
despronúncia,  em suma,  sob o pretexto de que não restou provada a
materialidade e autoria delitivas.

O representante do Parquet, em contrarrazões
acostadas às fls. 112/116, rebateu os argumentos defensivos e rogou pela
manutenção da decisão recorrida.

Conservada a decisão em juízo de retratação (fl. 121).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do insigne Promotor de Justiça convocado, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 124/128).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Dr. CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA
(Relator)

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
notadamente, a tempestividade, conheço do recurso.

Do mérito

Conforme alhures relatado, em síntese, ao  que  se
depreende, o recorrente alega que não há indícios probatórios suficientes
a sustentar a pronúncia, motivo pelo qual pugna por sua despronúncia.

In casu, ao analisar os autos, mormente a decisão
atacada, 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
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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 e especificar as circunstâncias
qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Pois bem. A materialidade resta consubstanciada no
caderno processual, notadamente, pelo auto de prisão em flagrante delito
e boletim de ocorrência policial militar, respectivamente, acostados às fls.
06/13 e 20.

Ponto outro, também há nos autos indícios suficientes a
apontar  a  pessoa de  Juscelino  Roberto  de Lima,  ora recorrente,  como
autor do crime de homicídio tentado narrado na denúncia, especialmente
em face da prova oral colhida, a destacar a palavra da vítima.

Em suas  declarações  extrajudiciais,  Paulo  Galdino  de
Lima Júnior disse (fl. 10):

“(…) estava no sítio e seu sogro(conhecido como Zé do
Galo),  quando  avistou  a  pessoa  de  JUSCELINO
chegando  em  uma  motocicleta  Honda  de  cor  azul,
juntamente com o popular conhecido por IVAN; QUE
Ivan  conduzia  a  motocicleta,  e  JUSCELINO  ia  no
carona;  QUE  Juscelino  carregava  consigo  uma
espingarda,  e  ao  descer  da  moto  ele  chamou  pelo
declarante e disse “Júnior, eu vou lhe matar pois foi
você quem roubou meu irmão”; QUE Juscelino apontou
a arma para a  vítima e efetuou um disparo,  mas o
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mesmo  não  atingiu  o  declarante;  QUE  o  ver  que  o
disparo  não  atingiu,  Juscelino  tentou  carregar
novamente a espingarda,  mas não conseguiu porque
Zé  do  Galo  e  Jusciano  impediram  que  o  mesmo  o
fizesse; QUE com isso, o declarante correu para o meio
do roçado, pois temia por sua vida (…)”.

O  ofendido  ratificou  suas  declarações  em  juízo,
acrescentando que o acusado apontou para ele e disparou, tendo o tiro
atingido  a  parede;  que  ele  errou  porque  estava  embriagado.  Que  o
denunciado tentou recarregar a arma, não tendo conseguido em razão de
seu (da vítima) sogro e cunhado terem o agarrado, tentando tomar a
espingarda,  momento  em  que  saiu  correndo  com  medo  (declarações
gravadas em mídia digital, acostada à fl. 62).

Ricardo Magno Fernandes da Silva, policial militar, sob
o crivo do contraditório, disse que, ao chegar para atender a ocorrência, a
vítima confirmou a tentativa de homicídio. Que o réu não estava no local,
sendo encontrado, após diligências, na casa de sua genitora (DVD à fl.
62).

Por  sua  vez,  o  denunciado,  em  seu  interrogatório
judicial, admitiu que efetuou um disparo, mas que atirou para cima. Que
sua ação se deu porque se sentiu ameaçado, pois, a vítima puxou um
revólver 32 (interrogatório gravado em mídia audiovisual, DVD à fl. 80).

Sem embargo, há elementos probatórios a indicar que
o denunciado efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, a qual não
foi atingida, além de que o agente não recarregou a espingarda para dar
continuidade  ao  seu  intento  por  circunstâncias  alheias  a  sua  vontade,
posto  que foi  impedido por  terceiros,  situação que o  coloca,  em tese,
como autor do crime de homicídio tentado pelo qual restou pronunciado. 

Por outro lado, a suposta legítima defesa, ou ausência
do  animus  necandi, alegadas  não restaram  cabal e indubitavelmente
demonstradas, logo, nesse momento, não há como reformar a decisão ora
guerreada para despronunciar o recorrente.

Saliento, 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
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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)

“(...) Se houver certeza quanto à materialidade delitiva
e se evidenciada a presença de indícios  de autoria ou
de  sua  participação  no  crime,  deverá  o  réu  ser
pronunciado, pois na primeira fase do procedimento do
júri prevalece o  princípio in dubio pro societate. (...)”
(STJ.  HC  376.678/SP,  Rel.  Ministro  RIBEIRO
DANTAS,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
16/03/2017, DJe 23/03/2017)

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: 

“(…)  A pronúncia do réu para o julgamento pelo
Tribunal do Júri não exige a existência de prova
cabal da autoria do delito, sendo suficiente, nessa
fase processual, a mera existência de indícios da
autoria,  devendo  estar  comprovada,  apenas,  a
materialidade  do  crime,  uma  vez  que  vigora  o
princípio do in dubio pro societate.(…).”(STJ. AgRg
no  AREsp  811.547/DF,  Rel.  Ministro  JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017,
DJe 15/03/2017)

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  HOMICÍDIO.  FORMA  TENTADA.
RECURSO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  PROVIDO.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA
MATERIALIDADE.  RECONHECIMENTO.  IN  DUBIO
PRO  SOCIETATE. RECONHECIMENTO  PESSOAL.
FORMALIDADES.  ART.  226 DO CPP.  NULIDADE.  NÃO
OCORRÊNCIA. I - O procedimento de julgamento dos
crimes dolosos contra a vida possui regramento próprio
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e as suas peculiaridades não autorizam que o juiz, ao
decidir  pela  submissão  ou  não  do  réu  ao  Tribunal
popular, ultrapasse os limites impostos pelo art. 413, §
1º, do Código de Processo Penal.  Havendo indícios
de autoria e prova da materialidade delitiva, resta
justificada  a  decisão  de  pronunciar  o  réu,  em
observância ao princípio in dubio pro societate,
que  vige  nesta  fase  (precedentes).(…)  Agravo
regimental  desprovido.” (STJ.  AgRg  no  AREsp
1039453/DF,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  23/05/2017,  DJe
31/05/2017). Negritos nossos.

Na verdade, 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 –  situação
não vislumbrada na hipótese vertente. 

Destarte, mantenho, na íntegra, a decisão hostilizada, a
fim de que o pronunciado, ora recorrente, seja submetido a julgamento
perante o Tribunal do Júri.

Ante o exposto, em consonância com o parecer minis-
terial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

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  ainda  os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Eduardo Leite Lisboa
(Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. 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 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, 15 de maio de 2018.

Dr. CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA
Juiz de Direito convocado

RELATOR


