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PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO 
CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. 
HOMICÍDIO QUALIFICADO. Art. 121,  §  2º, 
incisos II e IV, e art. 121, § 2º, incisos II e IV, 
c/c o art. 14, inciso II, e arts. 29 e 69, todos do 
Código Penal. Pronúncia. Irresignação defensiva. 
Requerida  a  despronúncia ou  a absolvição. 
Inviabilidade. Existência de indícios suficientes 
de autoria e prova da materialidade dos crimes 
dolosos contra a vida.  Eventual dúvida a ser 
dirimida pelo Conselho de Sentença. Nesta fase, 
in dubio pro societate.  Decisum mantido 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 
segura  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 
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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 
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 SENTIDO ESTRITO, em harmonia 
com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante o 1º Tribunal do Júri da Comarca da Capital, 
Eduardo  Ferreira  dos  Santos, qualificado nos autos, foi denunciado 
como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, e art. 121, 
§ 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, e, arts. 29 e 69, todos do 
Código Penal.

Quanto aos fatos, narra a peça vestibular acusatória 
de fls. 02/05,  que  no  dia  17  de  abril  de  2011,  por  volta  das  04:00h, 
próximo ao Bar  Mar  e Sol,  no Conjunto Costa do Sol,  no Bairro  de 
Valentina  de  Figueiredo,  o  acusado,  em coautoria   com pessoa  não 
identificada,  efetuou  disparos  de  arma  de  fogo  contra  Alex  Batista 
Pereira,  causando-lhe  ferimentos  que  o  levaram  a  morte,  como 
também, tentou contra a vida de Maryana Almeida de Andrade. 

Extrai-se,  ainda,  que o  casal  retornava do referido 
estabelecimento com destino às suas residências, quando se aproximou 
um veículo Siena, de cor branca, com o vidro baixo e com uma arma 
em  punho,  momento  em  que  Alex  acreditando  ser  uma  arma  de 
brinquedo comentou com sua namorada: “Olha a viagem dele”, instante 
em que o acusado lhe deu um tiro que o fez cair, entretanto, mesmo 
ferido tentou correr, sendo novamente alvo de mais um disparo, desta 
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vez em sua cabeça. Acrescenta que a companheira do ofendido jogou-
se ao chão no momento dos disparos, simulando ter sido alvejada. 

A denúncia foi recebida em 07/07/2011 (fl. 93).

Ultimada a fase do judicium acusationis, o réu restou 
pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, 
art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c o art. 14, inciso II,  e, arts. 29 e 69, 
todos do Código Penal.(fls. 251/254).

Irresignado com o teor da decisão, a defesa do 
pronunciado interpôs recurso em sentido estrito (fl. 260/261).  Em suas 
razões, roga  pela  despronúncia  ou  a  absolvição,  sob  a  alegação  de 
ausência de provas e indícios de autoria (fls. 265/271).

O representante do Parquet, em contrarrazões 
acostadas às fls. 273/274, rebateu os argumentos do recorrente e 
defendeu a manutenção integral da decisão fustigada.

Conservada a decisão em juízo de retratação (fl. 
275).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, em 
parecer da lavra do insigne Procurador, Dr. José  Marcos  Navarro 
Serrano, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, fls. 279/282.

É o relatório.

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

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

Do mérito

Conforme alhures relatado, em síntese, o recorrente 
alega que não há indícios suficientes de autoria a sustentar a pronúncia, 
motivo pelo qual pugna pela despronúncia ou a absolvição.

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 
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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, 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 laudo tanatoscópico de fls. 
84/87. 

Por outro lado, apesar da insatisfação defensiva,  há 
nos autos indícios suficientes a indicar o ora recorrente como autor do 
fato delituoso narrado na denúncia, especialmente em face da prova 
oral colhida, a destacar:
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A vítima, Maryana Almeida de Andrade, declarou 
perante a autoridade policial (fls. 201/202):

“…QUE, vindo do lado direito da declarante, surgiu  
um veículo  Siena de cor  branca,  onde o  condutor  
estava de vidro  aberto  com uma arma em punho  
(arma pequena, de cor prata com preta); QUE neste  
momento ALEX falou “ Olha a viagem dele”, pelo fato  
de  a  arma  ser  semelhante  a  uma  arma  de  
brinquedo; QUE imediatamente após, o condutor do  
veículo disparou a arma contra a ALEX, tendo este  
caído no chão, e a declarante corrido em direção à  
traseira  do  carro;  QUE o acusado ainda chegou a  
efetuar  disparos  contra  a  declarante,  que  não  foi  
atingida, porém caiu ao solo e permaneceu parada 
para  que  o  mesmo  pensasse  que  havia  atingido;  
QUE  no  instante  em que viu  a  declarante  caída,  
ALEX levantou-se e, quando correu em sua direção,  
o  acusado  efetuou  outro  disparo  que  atingiu  na  
cabeça  (…)  QUE  pelo  fato  da  luz  do  poste  ter  
iluminado o lado do veículo em que se encontrava o  
condutor,  a  declarante  chegou  a  ver  o  rosto  do  
acusado; QUE  a declarante teve uma informação de 
que um rapaz de um Siena branco havia sido preso,  
e  ao  assistir  o  programa  de  televisão  Correio  
verdade, o reconheceu como sendo “DUDU”, o autor  
dos  disparos  que  atingiu  ALEX;  (…)  Que  presente  
nesta  Delegacia,  lhe  foi  mostrado  uma  foto  do  
indivíduo  conhecido  por  DUDU,  e  de  um  veículo  
Siena de cor branca, tendo a declarante reconhecido  
o  DUDU   como  sendo  o  autor  dos  disparos  e  o  
aludido veículo...”.

 
Em juízo confirmou parcialmente seu depoimento 

prestado perante a autoridade policial, à exceção do reconhecimento do 
acusado e do veículo utilizado na prática do crime (fls. 225/226).

Antonio Ferreira dos Santos, relatou na esfera 
extrajudicial (fls. 19/20):

“...QUE tomou conhecimento que as vítimas ao 
saírem a pé, sofreram um atentado, cometido por 
um indivíduo que conduzia um veículo Siena, de cor 
clara, não sabendo precisar a cor, de onde o 
condutor efetuou disparos contra o casal, chegando 
a atingir Alex na cabeça; QUE aproximadamente 1 
(uma) semana depois, parou em frente ao seu 
estabelecimento um veículo Siena de cor branca, de 
onde o indivíduo que estava no passageiro do lado 
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do motorista, apontou um revólver em direção à 
entrada da Casa de Show (…) QUE mostradas ao 
depoente, nesta Especializada, fotos em cópias do 
veículo Siena de placas MNY 2886, o depoente 
reconhece como sendo do mesmo modelo do veículo 
que esteve em seu estabelecimento, de onde o 
passageiro fez a exibição de uma arma de fogo.”

Josinaldo Nunes dos Santos, policial militar asseverou 
no depoimento judicial (fls. 172/173):

“...QUE foi  ouvido na delegacia em decorrencia de 
outro  crime,  o  qual  já  foi  ouvido  perante  a  
autoridade policial,  na  comarca  de  Cabedelo;  QUE  
tomou  conhecimento  que  o  acusado  é  contratado  
pára  matar,  inclusive  que  ceifou  a  vída  de  uma 
pessoa  conhecida  como  Paulo  Bocão  no  Garrafão,  
além de outros homicídios ” .

Saliento, por oportuno, que o pronunciado negou a 
autoria delitiva, afirmando que foi envolvido no delito devido a 
existência de policiais corruptos, os quais foram responsáveis pela 
morte de seu pai e irmão.  

Ao ser interrogado em juízo, Eduardo Ferreira dos 
Santos,  asseverou (fls. 229/231):

“...que na época dos fatos o interrogado possuia um 
veículo modelo Siena na cor branca; que mataram 
seu pai no dia 03/12/2010 (…) Que Evaldo “Bocão”  
era  parceiro  dos policiais  e  demais  pessoas  aicma  
mencionadas;  que  depois  o  interrogado  matou  o  
Evaldo  “Bocão”  e  os  amigos  deste,  ou  seja,  a  
quadrilha acima mencionada, com vingança matou o  
pai  e  o  irmão  do  interrogado,  e  depois  dessa  
tragédia passaram a perseguir o próprio interrogado;  
que o carro apontado pelas pessoas era de cor prata  
(…).”

Como visto, in casu, há elementos probatórios que 
evidenciam, ou ao menos sugerem, que o denunciado praticou,  em 
coautoria,  o crime de homicídio qualificado pelo qual foi pronunciado. 
Por outro lado,  a negativa de autoria sustentada pelo réu  não restou 
cabal e indubitavelmente consolidada, logo, nesse momento, não há 
como reformar a decisão ora guerreada para despronunciar ou absolver, 
sumariamente, o recorrente.

Lembro, por oportuno, que a pronúncia é mero juízo 
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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 segura da materialidade quanto 
ao fato 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)

Portanto, nos termos do art. 413 do CPP, entendendo 
o Juiz haver indícios suficientes de autoria e prova segura da existência 
material do delito doloso contra a vida, cabível é a pronúncia do 
acusado, 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 é decisão interlocutória mista - na qual 
vigora o princípio in dubio pro societate -, em que o 
magistrado declara a viabilidade da acusação por 
duplo fundamento, ou seja, por se convencer da 
existência de um crime e da presença de indícios de 
que o réu possa ser o autor (art. 413 do CPP).” (STJ 
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- AgRg no REsp 1368790/MG, Rel. Ministro 
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, 
julgado em 02/05/2013, DJe 13/05/2013 – 
aparte da ementa)

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - 
DESPRONÚNCIA - REJEIÇÃO - MATERIALIDADE 
CEDIÇA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE 
AUTORIA, NESTA FASE PROCESSUAL - 
QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE 
IMPROCEDENTES - MANUTENÇÃO - RECURSO 
NÃO PROVIDO. 
I - A lei exige, para o juízo provisório da 
pronúncia, somente indícios suficientes de 
autoria, desde que satisfatoriamente 
comprovada a materialidade do delito. Nesta 
fase do procedimento criminal, não há falar-se 
em condenação ou absolvição, pois o objetivo 
da r. sentença de pronúncia é o de reconhecer 
e declarar a competência do Júri, balizando os 
termos da acusação. 
II - Para o decreto de pronúncia, nos termos do 
art. 413 do CPP, basta que o Juiz se convença 
da existência do crime e de indícios de autoria. 
Nesta fase prevalece sempre o princípio in 
dubio pro societate, isto é, ainda que haja 
dúvida, mínima que seja, a questão deve ser 
remetida ao Tribunal do Júri, originalmente 
competente para a decisão final. (...).” (Rec em 
Sentido Estrito  1.0024.10.129756-2/001, Rel. 
Des.(a) Eduardo Brum, 4ª CÂMARA CRIMINAL, 
julgamento em 23/01/2013, publicação da 
súmula em 31/01/2013). Negritos nossos.

Na verdade, para a despronúncia ou absolvição 
sumária, em sede de recurso em sentido estrito, é necessário que a 
prova produzida 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. 

Pelo exposto, e em consonância com o parecer minis-
terial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter, na íntegra, a 
decisão hostilizada, a fim de que o pronunciado, ora recorrente, seja 
submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. 

É como voto.
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Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  
Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores Arnóbio  Alves  Teodósio,  relator,  João 
Benedito da Silva e Luiz Sílvio Ramalho Júnior. 

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

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


