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PENAL E  PROCESSUAL PENAL.  Recurso  em  sentido
estrito.  Crimes  contra  a  vida.  Homicídio  duplamente
qualificado.  Sentença  de  pronúncia.  Materialidade.
Comprovação. Autoria. Indícios suficientes. Alegações da
defesa. In dubio pro societate. Apreciação pelo Tribunal do
Júri. Recurso a que se nega provimento.

-  A  sentença  de  pronúncia,  para  submeter  o  réu  ao
Tribunal do Júri, deve demonstrar, fundamentadamente, a
certeza  da  materialidade  delitiva  e  apontar  indícios
suficientes da autoria ou participação, conforme preconiza
a norma processual;

-  Eventuais  dúvidas  suscitadas  pelo  recorrente,  quando
não  capazes  de  inquinar  as  provas  já  realizadas,
constituem  matéria  cuja  sindicância  cabe  ao  sinédrio
popular, segundo a máxima in dubio pro societate;

- Recurso desprovido.

VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS estes  autos,  em que
são partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba,
à unanimidade, em negar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do
voto do Relator e em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.  



'
RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Eduardo
Ferreira  dos  Santos, que  tem  por  escopo  impugnar  a  decisão  de  pronúncia
proferida pelo Juiz de Direito do 2º Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que
pronunciou o recorrente, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri,  pela
suposta prática do delito previsto no art. 121, §2°, I e IV, do Código Penal. 

Narra a denúncia que, por volta das 06:10h, do dia 09/09/2010,
no interior do ônibus nº 07186 da empresa Transnacional, linha nº 302, movido por
animus necandi,  o  recorrente  adentrou  ao ônibus  onde encontrava-se a vítima
Evaldo  Moura  da  Silva,  sacou uma arma e  efetuou diversos  disparos  em sua
direção, sem dar oportunidade para aquela se defender.

Consta,  ainda,  que  a  conduta  delituosa  foi  motivada  por
desavença anterior.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que inexiste no
caderno processual quaisquer evidências que indiquem o recorrente como o autor
do delito em questão, com exceção de sua confissão, a qual não deve ser levada
em  consideração,  pois  os  réus  confessos  nem  sempre  são  verdadeiramente
culpados.

Aduz que o recorrente agiu a bem da verdade, praticando o
delito em meio a uma situação inusitada e movido pela autodefesa, para defender
sua integridade física.

Por fim, requer o provimento do presente recurso, para que o
recorrente seja impronunciado e, no caso de não ser este o entendimento, que
seja desclassificado o crime imputado para dolo eventual ou homicídio simples (fs.
409/412).

Contrarrazões ministeriais às fs. 417/419.

 A decisão foi mantida em juízo de retratação (f. 420).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do
recurso (fs. 425/433).

É o relatório.

− VOTO  –  Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior
(Relator).

O recurso deve ser desprovido.



Ao contrário do que sustenta o recorrente, colhem-se dos autos
elementos suficientes para a sua pronúncia, não prosperando o argumento de que
não existem provas suficientes para apontá-lo como suposto autor do delito ou que
sua conduta foi movida para a defesa de sua integridade física.

Da análise do caderno processual, vê-se que o recorrente foi
preso em flagrante, logo após a prática criminosa e ainda com a arma de fogo
utilizada para matar a vítima (Auto de prisão em flagrante delito – f. 07 e auto de
apresentação de apreensão – f. 12).

As testemunhas oculares do delito foram uníssonas em afirmar,
tanto na seara policial quanto na judicial, que o recorrente adentou ao ônibus e
passou a atirar na vítima, sem esta ter tido a oportunidade de esboçar qualquer
reação.

Neste contexto,  frise-se os depoimentos prestados durante a
instrução criminal, senão vejamos:

JOÃO GABRIELRODRIGUES NUNES (f. 191)
Que na época dos fatos trabalhava na empresa de ônibus
em questão e normalmente os percursos eram feitos por
escalas; que a sua escala para aquele percurso, naquele
dia,  tinha acabado de começar,  pois  o fato ocorreu por
volta  das  06:10  horas  da  manhã,  com  o  ônibus  já
contendo muita gente; que o atirador entrou por trás do
ônibus, passou a roleta, não tendo efetuado o pagamento
da passagem e começou a atirar; que o réu atirou por trás
da vítima; que só quando chegou na empresa foi que viu
pelas imagens da filmagem que o acusado portava duas
armas  de  fogo;  que  ninguém  saiu  ferido;  que  estava
acerca de quatro metros de distância da vítima; que, com
certeza, houve mais de um disparo mas não sabe precisar
quantos tiros foram disparados; que a vítima não chegou a
reagir nem foi encontrada arma com esta; que o acusado
fugiu  pela  porta  da  frente,  quando  o  ônibus  já  estava
parado (…).

ANTONIO JOSE LORETO DE OLIVEIRA (f. 230)
Que o 1º denunciado entrou no ônibus, passou pela roleta,
nem pagou e já foi efetuando os disparos contra a vítima;
que o depoente estava dirigindo o ônibus; que ouviu dizer
que  o  motivo  do  crime  tinha  sido  mulher,  cangalha  e
outros informavam que teria sido em decorrência de que a
vítima bulia,  xingava o 1º  denunciado há algum tempo;
que o ônibus estava cheio; que o 1º denunciado estava de
boné; que reconhece o 1º denunciado como o autor do
homicídio descrito na denúncia (…).



In  casu,  infere-se  que  o  magistrado  a  quo decidiu  por
pronunciar o réu, pois se convenceu da materialidade do crime e da existência de
indícios suficientes de autoria, de maneira que julgou o acusado, ora recorrente,
como incurso no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Com acerto julgou o juiz singular, uma vez que a materialidade
e os indícios suficientes de autoria restaram comprovados nos autos, conforme se
vê dos depoimentos das testemunhas do delito e das outras provas produzidas.

Portanto,  revestindo-se  a  decisão  de  pronúncia  de  simples
juízo de probabilidade,  não se faz  indispensável  a  certeza da culpabilidade do
acusado, apenas, mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria. Não há,
portanto,  na  pronúncia,  confronto  meticuloso  e  profunda  valoração  da  prova,
mesmo  porque,  isso  poderia  traduzir-se  na  antecipação  do  veredicto  sobre  o
mérito da questão, matéria de competência exclusiva do Tribunal do Júri, não do
juízo da instrução.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto1.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior,
relator, e Carlos Martins Beltrão Filho. 

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  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, 26 de
agosto de 2014..

      Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                                Relator
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