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PENAL E PROCESSUAL PENAL. Recurso em sentido estrito. 
Homicídio. Preliminares de cerceamento de defesa e inversão 
da  ordem  processual.  Rejeição.  Decisão  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,  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 rejeitar as preliminares e, no mérito, 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
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Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Erick Lima da 
Silva cujo escopo é impugnar decisão de pronúncia prolatada pelo MM Juiz de Direito do 
2º Tribunal do Júri da Comarca de Campina Grande, que o submeteu a julgamento pelo 
Tribunal do Júri, ante a suposta prática dos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, II e IV do 
Código Penal. (fs.164/169).

Em suas razões, sustenta que “na resposta à acusação (fls. 96/99),  
em  nome  da  verdade  real  sufragada  pelo  ordenamento  jurídico  penal,  foi  requerida  
diligência para fins de se determinar ao BOULEVAR SHOPPING, o envio ao juízo, de  
cópias das gravações das câmeras de segurança do estacionamento do estabelecimento,  
local onde supostamente o acusado teria adentrado conduzindo uma motocicleta, pouco  
tempo antes do crime e que teria havido forte discussão entre réu e vítima, bem como a  
testemunha Diego Tembório havia anotado aplaca da motocicleta por determinação do  
falecido, o quela era supervisor de segurança do local”.

Afirma que o MM Juiz indeferiu o pedido sob o fundamento de não 
ter  sido  apresentada  nenhuma  informação  quanto  ao  período  de  gravação  a  ser 
requerido,  no  entanto,  o  pedido  referia-se  às  datas  nas  quais  a  testemunha  Diego 
Tembório  afirma ter  havido os citados fatos no estabelecimento,  notadamente,  no dia 
anterior ao crime.

Assegura que na própria decisão de pronúncia, o Magistrado aduz 
que “houvera a referida discussão no dia anterior ao crime”, portanto, não havia qualquer 
dúvida acerca de qual  data fez-se referência para fins de anexar-se as imagens aos 
autos.

Requer a declaração de nulidade do processo por cerceamento do 
direito de defesa, devendo serem anulados os atos processuais postyeriores à resposta à 
acusação  apresentada,  com  o  deferimento  da  diligência  requerida  para  fins  de 
continuação regular do feito.

Ato contínuo, ainda em preliminar, sustenta que no dia 23 de abril de 
2014, foi  ouvida a testemunha de acusação Diego Tembório Pereira,  através de carta 
precatória e no dia 15 de abril, perante o 2º Tribunal do Juri da Comarca de Campina 
Grande, foi realizado o interrogatório do réu e, por isso, restou caracterizada a inversão 
na  ordem  dos  atos  da  instrução,  tendo  em  vista  ”que  houve  a  inquirição  de  uma  
testemunha  de  acusação  posteriormente  ao  interrogatório  do  acusado,  prejudicando  
assim o conteúdo do testemunho prestado fosse objeto de questionamento quando da  
autodefesa do réu”.

No mérito, afirma que não existem nos autos elementos suficientes a 
ensejar a presença indiciária da autoria do crime relativa ao ora recorrente, nem mesmo 
pelos depoimentos colhidos em audiência.

Reporta-se  ao  fato  de  que  todas  as  testemunhas  de  acusação 
relatam que a vítima emprestava dinheiro a juros, praticava agiotagem bem como era 
“mulherengo” e se envolvia com frequência com mulheres casadas, o que levaria a crer 
que em virtude de sua conduta imoral,  contraiu  inimizades com muitas pessoas bem 
como  se  envolveu  em  práticas  ilícitas  e  pessoas  perigosas,  razões  certamente 
ensejadoras de seu assassinato.
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Relata  que  nenhum  dos  elementos  dos  autos  demonstra  que  a 
vítima  e  a  esposa  do  acusado,  a  senhora  Renata,  tenham  mantido  relacionamento 
extraconjugal, tanto que, diante da ausência de fundamentos para esse tipo de acusação,  
o casal se mantém unido e morando juntos.

Pelo narrado, requer a despronúncia do acusado.

Contrarrazoando  o  recurso,  o  Ministério  Público  pugna  pelo 
desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão objurgada (fls. 173/175).

O magistrado singular, em Juízo de retratação, manteve sua decisão 
pelos próprios fundamentos ( fls. 177).

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do 
recurso (fls. 181/186).

É o relatório.

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

O recurso deve ser desprovido.

DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Inicialmente,  o  recorrente  pugna  pela  declaração  de  nulidade  do 
processo por cerceamento do direito de defesa, sob o fundamento de que o magistrado 
singular  negou  o  pedido  de  diligência,  consubstanciada  na  juntada  das  filmagens 
ocorridas no estacionamento do Boulervad  Shopping, onde, supostamente, o acusado 
teria adentrado conduzindo uma motocicleta pouco antes do crime e onde teria havido 
uma forte discussão entre o réu e a vítima.

Sustenta que o MM Juiz indeferiu o pedido sob o fundamento de não 
ter  sido  apresentada  nenhuma  informação  quanto  ao  período  de  gravação  a  ser 
requerido,  no  entanto,  o  pedido  referia-se  às  datas  nas  quais  a  testemunha  Diego 
Tembório  afirma ter  havido os citados fatos no estabelecimento,  notadamente,  no dia 
anterior ao crime.

Nesse contexto, tem-se que o recorrente, efetivamente, instou, em 
sede de resposta escrita (fls. 96/98), para que fossem demonstradas as gravações “das 
câmeras  externas  da  época  citada  pelo  Senhor  Diego  Tembório”,  posto  que  em seu 
depoimento, referida testemunha relata uma discussão, em seu trabalho, entre acusado e 
vítima.

Não obstante, o magistrado singular, às fls. 108, negou a realização 
de referida diligência sob o fundamento de que “não há nenhuma informação quanto ao  
período de gravação a ser requerido”.

De fato,  analisando o pleito,  percebe-se que tal  diligência não se 
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mostra indispensável à elucidação do crime, mormente porque, o homicídio não ocorreu 
no interior do Shopping e se houve dita discussão, ocorreu dois meses antes do crime, 
como afirma a testemunha Diego Tembório Pereira, às fls. 44.

Por outro lado, cumpre salientar que o Juiz pode indeferir diligências, 
como  já  decidiu  de  forma  reiterada  o  STF1,  que  entenda  serem  incabíveis  ou 
desnecessárias, dentro da sua esfera de conveniência e dessa forma, se no caso em 
comento, o magistrado entendeu que não havia motivo ou fundamento para o deferimento 
do pedido, tal decisão se encontra regular, sem infringência ao contraditório e à ampla 
defesa.

Por esse motivo, rejeita-se a preliminar.

DA INVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL

Assegura o recorrente que a testemunha Diego Tembório Pereira, 
arrolada pelo Ministério Público, foi ouvida no dia 23 de abril de 2014, por meio de carta  
precatória expedida à Comarca de Ingá.

Não obstante, afirma que o interrogatório do réu, que deveria ser o 
último  ato  processual  da  instrução,  ocorreu  no  2º  Tribunal  do  Júri  da  Comarca  de 
Campina  Grande,  em 15  de  abril  de  2014(fls.  130),  caracterizando-se  a  inversão  na 
ordem dos atos da instrução, tendo em vista “que houve a inquirição de uma testemunha  
de acusação posteriormente ao interrogatório do acusado”.

Argumenta  que  se  tratando  de  vício  processual  prejudicial  ao 
acusado, torna-se impositiva a declaração de nulidade processual, repetindo-se os atos 
processuais e devendo ser observada a ordem estabelecida no art. 411 do CPP.

De  fato,  analisando  os  termos  de  fs.  145/146  e  as  folhas  130, 
observa-se que a testemunha Diego Tembório realmente foi ouvida no dia 23 de abril de 
2014 enquanto que o acusado foi ouvido no dia 15 de abril do mesmo ano.

1 AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSO  PENAL.  CRIME  DE 
INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE 
PRODUÇÃO  DE  PROVA.  DISCRICIONARIEDADE  REGRADA  DO  JUIZ.  PROVA  EMPRESTADA. 
CABIMENTO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SÚMULA N.º 83 
DESTA CORTE SUPERIOR. SUPOSTA OFENSA AO ART. 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO 
OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA N.º  07 DESTA CORTE 
SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento sedimentado por esta 
Corte Superior de Justiça, o deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade 
regrada do julgador,  que poderá indeferí-las de forma fundamentada, quando as julgar protelatórias  ou 
desnecessárias. 2.  O  Juízo  sentenciante,  ao  demonstrar  a  materialidade  e  a  autoria  do  crime,  utilizou  perícia 
realizada em outro processo, em que o Agravante também figurou como Acusado, e que apurou crime idêntico ao 
analisado neste feito, sendo certo que o objeto da diligência era o mesmo. Prova emprestada corretamente utilizada.  
3.  A expedição  de  carta  precatória  para  a  oitiva  de  testemunha  não  impede a  realização  do  interrogatório  do  
Acusado, já que aquela não suspende a instrução criminal. Incidência da Súmula n.º 83 desta Corte Superior. 4. Não 
se pode falar em inobservância do disposto no art. 402 do Código de Processo Penal, pois, conforme se depreende  
dos autos, ao final da audiência de instrução, a Defesa não se manifestou quanto à necessidade de realização de 
diligências, sendo certo que não caberia ao Magistrado questioná-la acerca de tal ponto. 5. Inviável o pedido de 
absolvição, pois o recurso especial não se presta à análise de questões fáticas, já que é outra sua missão, qual seja: o 
controle da vigência e da uniformidade de interpretação das normas infraconstitucionais. Incidência da Súmula n.º  
07 desta Corte Superior. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 423929 MG 2013/0368293-9, 
Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/04/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 30/04/2014)
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Nesse contexto, realmente houve infringência ao contido no artigo 
411 do Código de Processo Penal2, no entanto, tal circunstância não é causa de nulidade 
absoluta, posto que não há demonstração do prejuízo causado ao réu.

Ressalte-se, por oportuno que o acusado foi ouvido na Comarca de 
Campina Grande, enquanto a testemunha citada foi  ouvida na Comarca de Ingá, com 
apenas 08(oito) dias de diferença entre os atos processuais, não se percebendo, neste 
caso, em que consistiu o prejuízo aduzido pela defesa.

E, no caso em exame, a mera alegação de inversão na coleta da 
prova, especialmente considerando que o acusado e a testemunha citada foram ouvidas 
em  Comarcas  distintas,  não  tem  a  faculdade  de  demonstrar  tenha  havido  prejuízo, 
traduzindo-se em mera irregularidade, incapaz de criar danos ao processo penal, seja em 
relação à defesa, seja no que diz com a acusação. 

E  mesmo  que  assim  não  fosse,  a  decretação  da  nulidade 
dependeria  da  existência  de  efetivo  prejuízo,  exigido  pelo  artigo  563  do  Código  de 
Processo Penal, o que não foi demonstrado, impondo-se, assim, a aplicação do princípio 
do “pas de nullité sans grief”, ou seja, “não há nulidade sem prejuízo”.

Nesse sentido, o STJ:

“HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL  PENAL.  NULIDADE  POR 
AUSÊNCIA DO EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. NÃO 
OCORRÊNCIA.  VIOLAÇÃO  AO  ART.  212  DO  CÓDIGO  DE 
PROCESSO  PENAL.  INQUIRIÇÃO  DAS  TESTEMUNHAS 
DIRETAMENTE  PELO  JUÍZO  PROCESSANTE.  NULIDADE 
RELATIVA.  NÃO  ARGUIÇÃO  EM  AUDIÊNCIA  DE  INSTRUÇÃO. 
PRECLUSÃO.  AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO  DE PREJUÍZO.  
INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.  
PRISÃO  CAUTELAR.  SUPERVENIÊNCIA  DO  TRÂNSITO  EM 
JULGADO  DA  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  PERDA  DO 
INTERESSE  PROCESSUAL.  ORDEM  PARCIALMENTE 
PREJUDICADA E, NO MAIS, DENEGADA.(...) 2. A inquirição das 
testemunhas pelo Juiz antes que seja oportunizada às partes a  
formulação das perguntas, com a inversão da ordem prevista no  
art.  212  do  Código  de  Processo  Penal,  constitui  nulidade  
relativa. Assim,  sem a demonstração do prejuízo,  nos termos 
exigidos pelo art.  563 do mesmo Estatuto,  não se procede à  
anulação do ato.(...) 5. Ordem parcialmente prejudicada e, no mais,  
denegada.  (HC 150.663/GO, Rel.  Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011)”.

Deve ser rejeitada, mais uma vez, a preliminar arguida.

MÉRITO

2 Art. 411.  Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  pela  acusação  e  pela  defesa,  nesta  ordem,  bem  como  aos 
esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em 
seguida, o acusado e procedendo-se o debate. 

5/7 
RESE862_8



No mérito, sustenta o recorrente que não há nos autos elementos 
suficientes  a  ensejar  a  presença  indiciária  da  autoria  do  crime,  nem  mesmo  pelos 
depoimentos colhidos e ainda, que todas “as testemunhas de acusação (…) relatam que  
a vítima emprestava dinheiro a juros, praticava agiotagem, portanto, bem como que era  
“mulherengo” e se envolvia com frequência com mulheres casadas, o que leva a crer que  
em virtude de sua conduta imoral, contraiu inimizades com muitas pessoas bem como  
que se envolveu em práticas ilícitas e pessoas perigosas, razões certamente ensejadoras  
do seu assassinato”.

Assegura, ainda, que “nenhum elemento dos autos demonstra que a  
vítima  e  a  esposa  do  acusado,  a  senhora  Renata,  tenham  mantido  relacionamento  
extraconjugal, tanto que diante da ausência de fundamentos para esse tipo de acusação,  
o casal de mantém unido e morando juntos.

Diante  do  exposto,  sustenta  a  tese  da  ausência  de  elementos 
indiciários da autoria delitiva.

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. 4133 do CPP.

No  presente  caso,  a  materialidade  desponta  através  do  laudo 
tanatoscópico de fls. 06/08.

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  dos  disparos  em direção  à  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.

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.
[...]

3Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da 
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 
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3. Recurso conhecido e provido”.4

(grifo nosso)

Ante  o  exposto,  rejeito  as  preliminares  e,  no  mérito,  nego 
provimento ao recurso.

É o voto.5

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 Carlos Martins Beltrão 
Filho e Desembargador Joás de Brito Pereira Filho. Ausentes Joás de Brito Pereira Filho e 
Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  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, 03 de  
fevereiro de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                         - Relator-

4(REsp 775.062/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 12/05/2008)
5HC3797_8
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