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RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA
DE PRONÚNCIA. INCONFORMISMO. MEIO DE PROVA
INSUFICIENTE.  DELAÇÃO  DO  CORRÉU.
INSUBSISTÊNCIA DA PRETENSÃO. MATERIALIDADE
E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.  FASE DE
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO  IN  DUBIO  PRO  SOCIETATE.  DECISÃO
MANTIDA.  COMPETÊNCIA  DO  JÚRI  POPULAR.
RECURSO DESPROVIDO.

Para que o magistrado possa pronunciar um acusado
basta, apenas, a prova da materialidade do fato e
indícios suficientes de sua autoria ou participação no
crime, a fim de que seja submetida ré a julgamento
perante Sinédrio Popular.

A sentença de pronúncia é de mera admissibilidade
do  Juízo,  imperando  o  princípio  do  in  dubio  pro
societate,  ou  seja,  em  caso  de  dúvida,  cabe  ao
Conselho  de  Sentença  dirimi-la,  por  ser  o  Juiz
natural da causa.

V  I  S  T  O  S, relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados:

A C O R D A a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba,  à  unanimidade,  conforme voto  do Relator,  em  NEGAR
PROVIMENTO  ao  recurso,  em  harmonia  com  o  parecer  da  Procuradoria  de
Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito formulado por MARIA
DA  SILVA  PEREIRA  ALMEIDA,  coautora  na  Ação  Penal  nº  0000852-
49.2013.815.0301 proposta pelo Representante do Ministério Público da Primeira
Vara da Comarca de Pombal/PB, a qual foi pronunciada nos termos da sentença
de fls. 02/07.

Na  referida  sentença,  a  douta  magistrada  convencida  dos
fortes  indícios  de  autoria  delitiva,  pronunciou  a  recorrente,  em conjunto  com
Luzimá de Souza Alencar, sob o fundamento de que o Tribunal do Júri vai dirimir
as dúvidas existentes, bem como avaliar a conduta dos réus.
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Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso em
sentido estrito visando modificar a decisão ora atacada, por entender injusta, sob
a alegação de que nos autos inexistem provas contundentes de sua participação
no homicídio triplamente qualificado, eis que se baseou apenas nas afirmações do
outro denunciado, como forma de se beneficiar com a delação premiada.

Nesse sentido, pede a reforma da decisão, alegando inexistir
prova suficiente nos autos de sua participação no ilícito, motivando sua absolvição
sumária.

Contrarrazões  ministeriais  pugnando  pelo  desprovimento  do
recurso (fls. 33/37).

A douta magistrada manteve sua decisão, em todos os termos
(fls. 40).

Instada a se manifestar,  a Procuradoria de Justiça,  em seu
parecer encartado as fls. 49/53, opinou pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O:

Versam os autos sobre recurso em sentido estrito interposto
apenas  por  MARIA  DA  SILVA PEREIRA  DE  ALMEIDA,  visando  atacar  a
sentença que a pronunciou, pelo homicídio da vítima FRANCISCO PEREIRA DE
ALMEIDA, ocorrido em 06/03/2013 na zona rural do Município de Pombal/PB.

A  recorrente  pugna  pela  impronúncia  alegando  existirem
provas em seu favor nos autos, que impecem sua pronúncia.

A  priori,  vale  destacar,  a  teor  do  art.  413  do  Código  de
Processo Penal,  que bastam, para a pronúncia, a mera indicação da prova da
materialidade  do  fato  e  dos  indícios  de  autoria  do  delito,  não  devendo,  por
conseguinte, o magistrado se aprofundar no cotejo probatório, no intuito de não
adentrar, decisivamente, no mérito da causa, evitando-se, assim, a atecnia de
usurpação da competência do Tribunal do Júri. 

Dessa forma, prevê o referido dispositivo que:

“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.”

Diante disso, na fase da pronúncia, cabe ao Juiz de Direito tão
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somente a verificação da existência do crime e a comprovação da plausibilidade
da imputação da autoria atribuída a imputada, mediante suficiência das provas
colacionadas,  a fim de que possa pronunciá-la,  transferindo ao Júri  Popular  a
competência para analisar os pormenores da questão, consoante disposto no art.
5°, XXXVIII, da Carta Magna.

No  caso  em  disceptação,  a  sentença  traz  como  elemento
motivador da pronúncia as seguintes informações: “Dentre as hipóteses previstas no
art. 413 do Código de Processo Penal, segundo o que pretendem as partes, com a
acusação pugnando pela pronuncia dos acusados e a defesa, obstinadamente, pela
improcedência da denúncia e absolvição sumária com relação à denunciada MARIA
DA SILVA PEREIRA ALMEIDA, alegando a inexistência de suporte probatório a
indicar a autoria, coautoria e participação do crime, creio que devem ser apreciadas
pelo colendo Tribunal do Júri, órgão encarregado da defesa e proteção da sociedade,
mesmo  porque,  não  há  no  caderno  processual  elementos  propiciantes  à  tese
defensiva” (fl. 04). Destaquei.

Desse modo, os  indícios de coautoria da recorrente, a teor do
que  restou  formulado  na  denúncia  de  fls.  58/61, consolidados  com as  provas
colhidas nos autos, induzem levar ao conhecimento do Júri, órgão competente para
julgar os suspeitos de crimes contra a vida, como no caso em análise.

Logo, pelo que se vê,  não há como acolher a tese defensiva
suscitada no recurso, fulcrada no pedido de absolvição sumária, haja vista que
tais alegações não podem prosperar, eis que há sim nos autos indícios suficientes
de sua participação no crime que vitimou o Senhor Francisco Pereira de Almeida,
seu cônjuge, à época.

Nas oitivas trazidas pelo juízo da Comarca de Pombal/PB (fls.
70/97), a grande maioria das testemunhas relatam que a comunidade comenta
ter  o  crime  sido  motivado por  ciúmes,  a  mando  da  esposa  da vítima,  a  ora
recorrente.

À primeira vista, o presente caso deve ser averiguado pelo Júri
Popular  da  Comarca  de  Pombal/PB,  até  porque  na  capitulação  imposta  a
recorrente, o magistrado tipificou como incurso nas penas dos arts. 121, §2º, II,
III e IV, c/c art. 61, II, “e”, c/c art. 29, todos do Código Penal Brasileiro c/c art.
1º, I, da Lei 8.072/90.

Ademais,  no  momento  da  pronúncia,  segundo  os  preceitos
jurisprudenciais e doutrinários, para que seja proferida uma decisão absolutória
ou desclassificatória, necessário que as provas sejam claras, plenas e límpidas, de
modo a embasar a pronúncia da acusada, e não praticar uma injustiça.

Além do mais,  durante o cotejo probatório,  vindo a ocorrer
dúvida, esta pesa em favor da sociedade, ou seja, as dúvidas quanto à certeza do
crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do
Júri.

Nesse sentido, há uma inversão da regra procedimental in dubio
pro reo para  in  dubio pro societate,  ou seja, havendo dúvidas, leva-se o réu a
julgamento pelo Tribunal Popular para dirimir a controvérsia, haja vista “(...)  que
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somente diante de prova inequívoca é que deve o réu ser subtraído do seu juiz
natural, que é o Júri” (RT 605/304), uma vez que “é ele o Juízo constitucional dos
processos  por  crimes  contra  a  vida,  competindo-lhe  reconhecer  ou  não  a
culpabilidade do acusado” (RT 522/361).

Isto porque a decisão de pronúncia é de mera admissibilidade
do Juízo, imperando o princípio do  in dubio pro societate, ou seja, em caso de
hesitação,  cabe ao Conselho  de  Sentença dirimi-la,  por  ser  o Juiz  natural  da
causa, ainda mais pelo fato de a presente situação não se tratar de um decreto
condenatório,  que  exige  um juízo  de  certeza,  com a  prova  incontroversa  da
existência do crime, por isso que não vige o princípio do in dubio pro reo na fase
procedimental da pronúncia.

Por oportuno, vejamos a jurisprudência pátria:

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  HOMICÍDIO  TENTADO
TRIPLAMENTE QUALIFICADO. 1ª PRELIMINAR DEFENSIVA.
INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.  INOCORRÊNCIA.  REJEIÇÃO.  2ª
PRELIMINAR DEFENSIVA. AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO
DE  DELITO.  NULIDADE.  INOCORRÊNCIA.  CONJUNTO
PROBATÓRIO  SUFICIENTE.  FALTA  SUPRIDA  PELA  PROVA
TESTEMUNHAL.  INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 167 DO CPP.
REJEIÇÃO.  3ª  PRELIMINAR  DEFENSIVA  -CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL OBTIDA MEDIANTE TORTURA. NULIDADE.
ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. REJEIÇÃO. 4ª PRELIMINAR
DEFENSIVA. OBTEÇÃO ILÍCITA DA DELAÇÃO DO CORREU.
NULIDADE. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. REJEIÇÃO. 5ª
PRELIMINAR  DEFENSIVA.  NULIDADE  POR  VIOLAÇÃO  DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. CRIMES CONEXOS JULGADOS
EM  PROCESSOS  SEPARADOS.  NÃO  OCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO.  ABSOLVIÇÃO  SUMÁRIA.  IMPOSSIBILIDADE.
TESE  A  SER  APRECIADA  PELO  TRIBUNAL  DO  JÚRI.
MATERIALIDADE  DELITIVA  E  INDÍCIOS SUFICIENTES  DE
AUTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 413, DO CPP. SENTENÇA
DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE.  PRESENÇA  DOS  ELEMENTOS  ENSEJADORES
DA  PRISÃO  PREVENTIVA.  APLICAÇÃO  DE  MEDIDAS
CAUTELARES  DIVERSAS  DA  PRISÃO.  INADEQUADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Expondo a denúncia o fato
criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação
do denunciado e a classificação do crime a ele imputado,
atende de forma satisfatória os requisitos do art. 41, do CPP,
razão pela qual  não há que se falar  em sua inépcia.  2.
Conquanto se trate de delito que deixa vestígios, é possível
admitir a ausência do exame de corpo de delito, desde que
seja suprido por outras provas, mormente pelos indícios da
autoria,  sobejamente  confirmada  pela  prova  judicial  e
extrajudicial  coligida,  conforme  artigo  167  do  Código  de
Processo  Penal.  3.  Inviável  a  arguição  de  nulidade  do
processo por ilegalidade na obtenção das provas, quando os
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elementos  carreados  para  os  autos  não  comprovam  a
suposta tortura do agente por ocasião de seu interrogatório
policial. 4. Não comprovada que a delação do corréu se deu
por meio ilícito, não há que se falar em nulidade da referida
prova.  5.  Não  há  que  se  falar  em  violação  do  devido
processo penal por não submissão ao Tribunal do Júri dos
demais  delitos  praticados  pelos  réus,  se  estes  não  são
conexos ao delito doloso contra a vida. 6. A sentença de
pronúncia  consiste  em mero  juízo  de  admissibilidade  da
acusação,  bastando,  para  tanto,  que o  juiz  se  convença
acerca da materialidade do fato e dos indícios suficientes de
autoria,  a teor do disposto no artigo 413, do Código de
Processo  Penal.  7.  Satisfeita  a  exigência  legal  e  não
evidenciada qualquer descriminante a que se refere o artigo
23, do Código Penal, alguma causa de isenção de pena ou
ainda qualquer das hipóteses previstas no artigo 415, do
Código de Processo Penal, a pronúncia é a medida de rigor.
8. A presença nos autos de prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria do delito aponta para a necessidade
da  manutenção  da  prisão  preventiva  dos  Recorrentes,
consubstanciado, especialmente, como forma de garantia da
ordem pública, nos termos do estatuído no artigo 312, do
Código de Processo Penal. 9. A prisão preventiva se justifica
pela presença dos requisitos do artigo 312, do Código de
Processo Penal, além da aplicação do artigo 313, caput e
incisos  I  e  II.  10.  A  presunção  de  inocência  não  é
incompatível  com a  prisão  processual  e  nem impõe  aos
Recorrentes uma pena antecipada, porque não deriva do
reconhecimento da culpabilidade, mas aos fins do processo,
como medida necessária à garantia da ordem pública,  à
conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a
aplicação da Lei Penal, razão pela qual não se há de cogitar
em  violação  de  tal  presunção.  (TJMG;  RSE
1.0522.12.001001-5/001; Rel. Des. Rubens Gabriel Soares;
Julg. 30/07/2013; DJEMG 05/08/2013) .

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  MOTIVO  FÚTIL.  RECURSO  QUE
IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
CÓDIGO PENAL,  ART.  121,  §  2º,  II  E  IV.  ESTUPRO DE
VULNERÁVEL.  CÓDIGO  PENAL,  ART.  217  -  A,  §  1º.
PRONÚNCIA.  RECURSOS  DEFENSIVOS.  PRELIMINAR.
NULIDADE  DA  DECISÃO.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA
IDENTIDADE  FÍSICA  DO  JUIZ  (CPP,  ART.  399,  §  2º).
DECISUM PROFERIDO PELO JUIZ QUE PARTICIPOU DOS
ATOS INSTRUTÓRIOS. VÍCIO INEXISTENTE. Não há que se
cogitar  a hipótese de violação ao princípio  da identidade
física do juiz quando o magistrado que presidiu a instrução
processual foi o mesmo que proferiu a decisão de pronúncia.
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PRONÚNCIA. MATERIALIDADE PROVADA E EXISTÊNCIA DE
INDÍCIOS  SUFICIENTES  DE  AUTORIA.  SUPORTE
PROBATÓRIO.  NEGATIVA  DE  AUTORIA  CONTRAPOSTA  À
DELAÇÃO DOS CORRÉUS. PLAUSIBILIDADE DE AMBAS AS
VARIANTES. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA
NAS  PROVAS.  QUESTÃO  QUE  DEVE  SER  LEVADA  À
APRECIAÇÃO  DO  Conselho  de  Sentença.  Se  da  análise
perfunctória dos autos, sem aprofundada incursão na prova,
vislumbrar-se a existência de elementos comprobatórios da
materialidade, bem ainda de indícios suficientes da autoria
delitiva, a decisão de pronúncia deve ser mantida, a fim de
que o réu seja submetido ao crivo do Conselho de Sentença,
a  quem  compete,  soberanamente,  por  disposição
constitucional,  o julgamento dos crimes dolosos contra a
vida (CF, art. 5º, XXXVIII, "d").QUALIFICADORA. MOTIVO
FÚTIL.  RECUSA  DE  CONTRIBUIÇÃO  NO  PAGAMENTO  DE
BEBIDA  ALCOÓLICA.  DESPROPORCIONALIDADE  DA
CONDUTA  COM  O  MOTIVO.  RESPALDO  PROBATÓRIO.
ADMISSÃO.  Havendo  fundados  indícios  de  terem  os
acusados agredido a vítima com diversos golpes, motivados
pela  recusa  dela  em  contribuir  monetariamente  para  a
aquisição de bebida alcoólica, admite-se a qualificadora do
motivo fútil,  já que, a princípio, o resultado do crime se
demonstra desproporcional à sua causa. QUALIFICADORA.
DIFICULTAR  OU  IMPOSSIBILITAR  A  DEFESA DA  VÍTIMA.
ATAQUE  DE  INOPINO.  EXISTÊNCIA  DE  RESPALDO
PROBATÓRIO.  ADMISSÃO.  Admite-se  a  qualificadora
prevista no art. 121, § 2º, IV, última parte, do Código Penal
quando há indícios de que a vítima foi atingida por diversos
golpes de inopino, sem que pudesse ter qualquer meio de
defesa. CRIME CONEXO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO
ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, SOB PENA
DE  USURPAÇÃO  DE  COMPETÊNCIA.  MATÉRIA  A  SER
APRECIADA  PELO  TRIBUNAL  DO  JÚRI.  CÓDIGO  DE
PROCESSO PENAL, ART. 78, I."Na fase da pronúncia, tendo
em vista a sua natureza de simples juízo de admissibilidade
da imputação, não é dado decidir se está presente ou não a
figura delitiva tida como conexa, cujos pressupostos, autoria
e materialidade deverão ser apreciados pelo Conselho de
Sentença, juízo natural da causa" (TJSC, Recurso Criminal n.
2011.048401-1,  de  Lages,  Rel.  Des.  Torres  Marques,
Terceira Câmara Criminal, j. Em 23.8.2011).BENEFÍCIO DE
RECORRER  EM  LIBERDADE.  SEGREGAÇÃO  CAUTELAR
FUNDADA  NA  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA  E  NA
ASSEGURAÇÃO DA APLICAÇÃO DA Lei Penal. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA.
INALTERABILIDADE FÁTICA. BENEFÍCIO NEGADO. Deve ser
mantida a denegação do benefício de recorrer em liberdade
quando  permanecem  inalterados  os  fundamentos  e  a
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situação  fática  que  autorizaram  a  segregação  cautelar.
Inexistindo prova do vínculo dos recorrentes com o distrito
da  culpa,  é  idôneo  o  fundamento  da  prisão  preventiva
relativo à necessidade de se assegurar a aplicação da Lei
Penal.  CISÃO  DO  PROCESSO.  DESNECESSIDADE.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR TODOS OS ACUSADOS.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 80 E 583, PARÁGRAFO ÚNICO,
AMBOS  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.  No  caso
concreto, não há justificativa para se proceder a cisão, pois
todos  os  acusados  recorreram da  decisão  de  pronúncia,
inexistindo prolongamento indevido na prisão preventiva dos
réus.  RECURSOS  NÃO  PROVIDOS.  (TJSC;  RCR
2012.086191-7; Lages; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des.
Roberto  Lucas  Pacheco;  Julg.  06/09/2013;  DJSC
13/09/2013; Pág. 459) 

“RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.
HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA. MANUTENÇÃO
DA  PRONÚNCIA.  Na  sentença  de  pronúncia,  fase  do
procedimento  em  que  vige  o  principio  "in  dubio  pro
societate", existindo dúvida quanto ao agir do acusado, esta
deverá  ser  dirimida  pelo  Tribunal  do  Júri.
DESCLASSIFICAÇÂO.  INDEFERIMENTO.  A  desclassificação
do delito importa em apreciação do animus necandi, matéria
de competência exclusiva do Tribunal do Júri, só podendo
ser  operada  nesta  fase  processual  quando  há  certeza
absoluta  da  inexistência  do  dolo  de  matar.  NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA. (TJRS – RESE Nº
70041994948 –  Primeira  Câmara  Criminal  –  Relª.  Desª.
Osnilda Pisa – J. 31.08.2011).

“(...)  II.  A  pronúncia  deve  comportar  apenas  juízo  de
admissibilidade da acusação, com prova da materialidade
do  ilícito  e  indícios  de  autoria  ou  participação.  III.  As
dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro  societate,  para  que  não  seja  violado  o  comando
constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal
do Júri,  juiz  natural  dos crimes dolosos  contra  a vida.
IV. A inexistência de prova cabal da ausência de  animus
necandi, impede a desclassificação nesta fase. (...)” (TJDFT
– RESE N° 20101010058245RSE – Relª. Desª. Sandra de
Santis  –  Primeira  Turma Criminal  –  J.  08.09.2011 –  DJ
07.10.2011, p. 199).

Desta forma, não cabia a magistrada outra opção senão o de
pronunciar a acusada, nos termos em que o fez, ante a análise confirmatória da
autoria do delito sem adentrar no mérito, até porque, na sentença de pronúncia
inexiste apreciação de mérito.

Nesse  sentido,  a  decisão  atacada  cumpriu  com  seus
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parâmetros técnicos para sua elaboração, preenchendo corretamente as diretrizes
exigidas no art. 413 do CPP.

Ante todo o exposto, em harmonia com o parecer da douta
Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É o meu voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal.  Participaram  do
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Martins Beltrão
Filho (Relator), Márcio Murilo da Cunha Ramos e Joás de Brito Pereira Filho.

Presente  aos  trabalhos  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor
Manoel Henrique Serejo da Silva, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em João  Pessoa,  aos  12
(doze) dias do mês de Fevereiro do ano de 2015.

João Pessoa, 19 de Fevereiro de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
RELATOR
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