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ACÓRDÃO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (Processo nº 2012335-38.2014.815.0000)
RELATOR            : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior.
RECORRENTE :  Edilson Santos Silva
ADVOGADO :  Evanildo Nogueira de Souza Filho
RECORRIDO :  Justiça Pública

PENAL E PROCESSUAL PENAL. Recurso em sentido estrito.
Autoria. Indícios suficientes. Alegações da defesa. In dubio pro
societate. Apreciação pelo Tribunal do Júri. Recurso a que se
nega provimento.

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

- Recurso a que se nega provimento.

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  Edilson
Santos  Silva,  sob  o  fundamento  de  que  “não  se  pode  submeter  o  denunciado  a
julgamento popular tendo como pilastra unicamente DEPOIMENTOS de “ouvir dizer” ou
“ouvir  comentários” sob pena de se estar  ferindo de modo inequívoco a Constituição
Federal  que  garante  aos  litigantes  o  direito  de  exercício  da  ampla  defesa  e  dop
contraditório,  tais  testemunhos  não  proporcionam  a  precitada  oportunidade
constitucional”.
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Afirma  que  não  se  pode  ser  considerado  indício  um depoimento
lastreado no ouvir dizer, aduzindo que deve haver indícios suficientes de que o agente
tenha concorrido de qualquer forma para o crime.

Requer, ao final, a sua despronuncia por falta de indícios suficientes
de autoria. (fls. 117/120).

Contrarrazoando  o  recurso,  o  Ministério  Público  pugna  pelo
desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão objurgada (fls. 122/124).

O magistrado singular, em Juízo de retratação, manteve sua decisão
pelos próprios fundamentos ( fls. 126).

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do
recurso (fls. 132/134).

É o relatório.

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

Deve ser negado provimento ao recurso

Isso porque, sustenta o recorrente que não há nos autos elementos
suficientes  a  ensejar  a  presença indiciária  da  autoria  do  crime,  considerando que  os
depoimentos colhidos foram apenas no sentido do “ouvir dizer”, sem nenhuma prova.

Pois bem, nesse contexto, sabe-se que 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 o art. 4131 do CPP.

No  presente  caso,  a  materialidade  desponta  através  do  laudo
traumatológico de fls. 23.

Em relação  aos  indícios  de  autoria,  a  sentença  impugnada,  sem
extrapolar os limites cognitivos peculiares à fase de pronúncia, apontou a prova colhida
como suficiente para indicar o réu como o autor das facadas na vítima, caracterizando-se
os indícios suficientes da autoria delitiva.

Diante  do  quadro  posto,  verifica-se  que  a  decisão  atacada  não
padece de qualquer  vício  que lhe macule,  tendo explicitado a materialidade delitiva e
apontado os indícios de autoria sem, contudo, invadir a competência do Tribunal do Júri
para aquilatar os elementos que instruem o feito.

A certeza da conduta delitiva deve ser aferida no momento do Júri
Popular, segundo a máxima in dubio pro societate.

1Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 

2/3 
RESE2335_8



Neste sentido, eis o STJ:

“RECURSO  ESPECIAL.  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.
TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO.  TESE  DE  DESISTÊNCIA
VOLUNTÁRIA.DESCLASSIFICAÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO
PRO SOCIETATE.  COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.1.  O
princípio do in dubio pro societate incide na fase da pronúncia,
devendo as dúvidas serem resolvidas pelo Tribunal do Júri.[...]3.
Recurso conhecido e provido”.2

(grifo nosso)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.3

Presidiu  a  sessão  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  João
Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior, Relator e Desembargador Joás
de Brito Pereira Filho. Ausente Carlos Martins Beltrão Filho e Márcio Murilo da Cunha
Ramos.

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o
Excelentíssimo Senhor Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, 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, 05 de
fevereiro de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                         - Relator-

2(REsp 775.062/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 12/05/2008)
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