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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. Arnóbio Alves Teodósio

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000108-45.2008.815.0781 – Tribunal do
Júri da Comarca da Barra de Santa Rosa

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Ministério Público Estadual 
APELADO : Mailthon Carlos dos Santos
ADVOGADO : José Laécio Mendonça e Alisson Mendonça Guimarães

APELAÇÃO CRIMINAL. Homicídio. Art. 121 §
2º,  II  e  IV,  c/c  art.  14,  II,  ambos  do  CP.
Impronúncia. Recurso ministerial. Pedido  de
pronúncia.  Inadmissibilidade.  Inexistência  de
provas seguras que apontem o apelado como autor
do crime. Desprovimento do recurso.

- A decisão de impronúncia tem lugar em situações
excepcionais, sendo importante lembrar que nesta
fase do rito do júri vigora o princípio in dubio pro
societate. Devem concorrer a inexistência de prova
da  materialidade  ou  a  ausência  de  indícios
suficientes  acerca  da  autoria  ou  participação  do
agente – art. 414 do Código de Processo Penal.

-  In casu,  a materialidade do crime em discussão
não  restou  comprovada  nos  autos,  agindo
acertadamente o magistrado a quo, já que não se
pode  levar  alguém a  julgamento  perante  o  Júri
com  base  apenas  em  suposições.  Portanto,
inexistindo  indícios  de  que  o  recorrido  tenha
praticado  o  referido  crime  o  suficiente  para
justificar a sua pronúncia, para que seja submetido
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a julgamento pelo Tribunal Popular, a impronúncia
se impõe.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao
recurso, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério
Público contra a sentença de fls. 234/238, que impronunciou o réu
Mailthon Carlos dos Santos pelo crime de homicídio qualificado (art. 121,
§ 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP) a ele imputado na denúncia.

Segundo a peça vestibular acusatória de fls. 02/03, no
dia 20/02/2008, por volta de 22h, no centro da cidade de Sossego-PB, o
denunciado teria  seguido Wellington Cassimiro  de Lima na estrada por
mais  de dois  quilômetros  e efetuado  vários  disparos  de arma de fogo
contra o veículo conduzido pelo ofendido, com clara intenção de eliminá-
lo, só não atingindo seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade,
uma vez que a vítima seguiu em seu veículo sem dar oportunidade de o
acusado  lhe  ultrapassar,  pois  colocou  seu  carro  no  centro  da  rodovia
impedindo passagem. 

O fato teria acontecido devido a um desentendimento
anterior, ocorrido no dia 04/02/2008, durante as festas carnavalescas da
cidade de Nova Palmeira-PB, envolvendo a vítima e o denunciado e este
teria ameaçado àquela.

Regularmente processado, o Juiz a quo impronunciou o
réu, com fulcro no art. 414 do CPP, por  entender  que  não  ficou
comprovada a materialidade do fato (fls. 234/238).

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de
apelação (fl. 242). Em suas razões (fls. 244/250) pugna pela anulação da
sentença para que o réu seja pronunciado e submetido a julgamento
popular, sob o argumento de que a prova colhida nos autos possibilita a
admissibilidade da acusação, devendo as dúvidas ser dirimidas durante o
julgamento pelo Tribunal do Júri.
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O réu ofertou contrarrazões às fls. 252/256, por
intermédio de advogado habilitado, pugnando pela manutenção da
sentença na sua totalidade.

 
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de

Justiça, em parecer da lavra do insigne Procurador de Justiça, Dr. José
Roseno Neto (fls. 262/265), opina pelo desprovimento do recurso. 

É o relatório.

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

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso. 

Requer o apelante a anulação da sentença de
impronúncia para que seja o réu pronunciado e submetido a julgamento
pelo Sinédrio popular, fundamentando seu pleito nos testemunhos colhidos
durante a instrução criminal. 

Pois bem, na decisão de pronúncia há apenas um juízo
de admissibilidade da acusação, não havendo certeza do cometimento do
fato  criminoso  pelo acusado. Não é preciso a prova plena da autoria,
bastam apenas que hajam fortes indícios, mas é exigível a comprovação
material do delito para que seja o increpado pronunciado.

Já a decisão de impronúncia tem lugar em situações
excepcionais,  sendo importante  lembrar  que nesta fase do rito  do júri
vigora o princípio  in dubio pro societate. Devem concorrer a inexistência
de prova da materialidade ou a ausência de indícios suficientes acerca da
autoria ou participação do agente – art. 414 do Código de Processo Penal.

Vejamos o ensinamento de Luiz Flávio Gomes: 

"Assim, é cabível a impronúncia quando o juiz não se
convence da"materialidade do fato ou da existência de
indícios suficientes de autoria e participação". Se para
se pronunciar o réu, conforme vimos acima, basta a
certeza quanto à existência do fato típico
(materialidade) e indícios suficientes referentes a seu
autor, a sentença de impronúncia importa em se
reconhecer o contrário, isto é, que não se conta nem
com o mínimo necessário capaz de autorizar o
julgamento do acusado pelo Júri. Com ela, portanto, o
réu deixa de ser encaminhado a Júri, já que - repita-se
- ausente um dos requisitos (ou ambos), para a
pronúncia" (in Comentário às Reformas do Código
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de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008. p. 70).

Dito isto, passemos ao exame das provas.

No caso, o apelado negou a prática do delito nas duas
oportunidades em que foi ouvido – fls. 17/18 e 207/208, ocasião em que
afirmou que na hora dos fatos se encontrava em uma “lan house”  na
cidade de Sossego.

Seu álibi foi confirmado pelas testemunhas de defesa
ouvidas em juízo, fls. 204/206, que afirmaram categoricamente que o réu
se  encontrava  na  “lan  house”  na  hora  e  dia  dos  fatos  narrados  na
denúncia. Transcrevo parte de seus depoimentos:

“... Que no dia do fato estava com o acusado na lan
house  e  chegou  lá  por  volta  de  sete  e  meia;  Que
sempre frequentava a lan house e o acusado também;
Que na época o acusado não tinha carro e não sabe
informar se algum familiar dele tinha; Que o acusado
não chegou de carro; Que chegou na lan house de sete
e meia e o acusado já estava lá; Que saiu da lan house
as nove e meia da noite; que no período que ficou lá
não  viu  o  acusado  saindo;  ...”  (depoimento  de
Roselândia Silva do Nascimento – fl. 204)

“... Que no dia do fato e no horário estava trabalhando
na lan house onde trabalha; Que na noite do fato o
acusado, Roselândia e outras pessoas se encontravam
na lan house; Que o acusado costumava chegar na lan
house por volta das sete horas da noite; Que o acusado
saía  quando  a  lan  house  fechava por  volta  da  meia
noite; Que nesse período que conhece o acusado ele
não costumava andar armado e na noite não estava
armado; Que o acusado não é pessoa violenta; Que
atualmente o acusado trabalha como servidor público;
Que  na  noite  do  fato  o  acusado  saiu  quando  a  lan
house fechou; Que o acusado não se ausentou nenhum
momento; Que a lan house fechou de meia noite; ...”
(depoimento de André Roque da Silva Dantas – fl.
205)

“Que  conhece  o  acusado;  Que  pelo  que  sabe  do
processo é que acusam Mailthon de ter atirado contra
Wellington  no  caminho  para  Cubati  sendo  que  o
acusado no dia estava na lan house que pertence ao
depoente;  Que no dia  do  fato  se  encontrava  na  lan
house; Que quando chegou na lan house Mailthon já
estava lá; Que chegou na lan house por volta de sete e
meia  e  saiu  depois  da  onze  e  durante  esse  período
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Mailthon  permaneceu  lá  e  não  se  ausentou;  ...”
(depoimento de Gerailson Pereira dos Santos – fl.
206) 

 
Em oposição aos depoimentos acima transcritos temos

as declarações da vítima Wellington Cassimiro de Lima, que, ouvido em
juízo, disse:

“que  já  conhecia  o  réu  Mailthon.  Que  Mailthon  já
namorou  uma  filha  dele  declarante.  Que  certa  vez,
durante uns festejos carnavalescos na cidade de Nova
Palmeira  houve  um  desentendimento  entre  ele
declarante e o réu. Que tal fato aconteceu há uns 3
anos. Que no dia do fato descrito na denúncia estava
voltando  de  Natal  com  destino  a  Cubati  quando  foi
seguido  pelo  réu  na  cidade  de  Sossego.  Que  ele
declarante guiava um caminhão tipo baú e o réu, salvo
engano  guiava  uma  caminhonete  tipo  S10.  Que  ao
chegar em Cubati prestou queixa do fato na delegacia
de  polícia.  Que  após  uns  2  quilômetros,  depois  da
cidade de Sossego o réu Mailthon efetuou um ou dois
tiros. Que não sabe a direção dos disparos porque o
fato aconteceu a noite. Que os tiros não atingiram o
veículo do declarante. Que não tem nenhuma inimizade
com o réu. Que inclusive se dependesse do declarante
daria o caso por acabado. Que hoje mantém amizade
com o réu  e  que nada pode alegar  em desfavor  do
réu.” - fl. 149.

Assim,  inobstante  a  palavra  da  vítima,  as  duas
testemunhas arroladas pela acusação que foram ouvidas em juízo (Maria
Aurelianny  e  Gutemberg)  não  presenciaram  o  acusado,  ora  apelado,
desferir tiros contra o caminhão baú dirigido pela vítima no dia e hora dos
fatos,  relatando  apenas  que  ouviram  os  tiros,  mesmo  porque  se
encontravam dentro do baú do veículo.

Só há alegações de ouvir disparos, não há testemunhas
que tenham visto o réu efetuá-los e os supostos tiros sequer atingiram o
carro  da  vítima,  nem  as  testemunhas  souberam  dizer  a  direção  dos
mesmos.  

Maria Aurelianny Henrique Silveira, cunhada da vítima,
disse que se encontrava no baú do caminhão com sua filha de dois anos
de idade e um trabalhador do ofendido quando ouviu os disparos e sentiu
o balanço do caminhão, e completou seu depoimento dizendo: 

“... depois veio a saber por meio de seu cunhado que
uma S10 cinza estava atirando contra o caminhão baú;
que  ficou  sabendo  de  todo  o  ocorrido  quando  após
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alguns quilômetros o seu cunhado parou o caminhão
baú  e  contou  a  história;  que  ao  sair  do  baú  do
caminhão o cunhado da depoente falou para a mesma
todo o ocorrido, relatando que o acusado Mailton teria
perseguido  o  caminhão  baú  e  desferido  vários  tiros
contra  o  mesmo;  que  afirma  ainda  que  Wellington
(cunhado da depoente e vítima) informou a mesma que
o acusado estava de tocaia esperando pela passagem
do mesmo na estrada de Sossego naquele momento;
que apesar de tudo não escutou as ameaças proferidas
pelo acusado no momento do fato e sabe informar que
após o fato não ocorre mais nenhuma confusão entre
acusado e vítima; …; Que conhece o acusado Mailthon
mas não o tem como pessoa violenta ou perigosa; que
já  teve inclusive amizade com o mesmo e que hoje
este leva uma vida normal na cidade de Cubati; que
acredita que o fato aconteceu em virtude de o acusado
ser,  à  época,  apaixonado  pela  filha  de  seu  cunhado
Wellington (vítima) e esta não permitir o namoro entre
ambos” - fls. 175/176.

Já  Gutemberg  Firmino  da  Costa,  funcionário  do
ofendido e  que estava com Maria  Aurelianny no  baú do  caminhão,  se
contradisse  ao  ser  ouvido,  pois  em  juízo  confirmou  seu  depoimento
prestado na delegacia (fls. 12/13, vol. I), ocasião em que narrou os fatos
descritos na denúncia, mencionando inclusive que o réu Mailthon havia
ameaçado o ofendido, mas na fase judicial ressaltou que “nunca ouviu
falar que o réu tivesse qualquer intenção de agir contra a vida da vítima”.
Lado outro, não poderia adentrar em detalhes sobre a autoria do crime e
se os tiros realmente foram direcionados ao veículo de Wellington, pois
estava dentro do baú do caminhão e este não foi atingido pelos disparos.

Portanto, in casu, pelos depoimentos supratranscritos, a
materialidade do crime em discussão não  restou comprovada nos autos,
agindo  acertadamente  o  magistrado  a quo,  já  que  não  se  pode  levar
alguém a julgamento perante o Júri com base apenas em suposições, pois
não há prova dos disparos, nem de que estes, caso ocorridos, tenham sido
efetuados pelo réu e em direção ao ofendido.    

Vê-se, portanto, que, inobstante desavença anterior a
data dos fatos narrados na denúncia entre réu e vítima, não subsistem
indícios de que teria sido ele recorrido quem teria cometido o crime, não
estando por outra ótica comprovada a materialidade do evento criminoso
o suficiente a justificar a pronúncia do réu. 

Esse o entendimento jurisprudencial:

 APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO  TENTADO.
DECISÃO  DE  IMPRONÚNCIA.  RECURSO  MINISTERIAL



7

PLEITENDO  A  PRONÚNCIA  DO  ACUSADO.
IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE NÃO
CONFIRMADOS.  DECISÃO  MANTIDA.  RECURSO  NÃO
PROVIDO.  Inexistindo  nos  autos  os  elementos
constitutivos  de  delito  da  competência  do
Tribunal  do Júri,  face à ausência de indícios da
materialidade, não merece reparo a sentença que
impronunciou  o  recorrido. Recurso  não  provido.
(TJMG; APCR 1.0702.10.006918-7/001; Rel. Des.
Conv.  Amauri  Pinto  Ferreira;  Julg.  27/08/2014;
DJEMG 02/09/2014)

APELAÇÃO  CRIMINAL  TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO.
Impronúncia.  Irresignação  ministerial.  Alegação  de
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
Pleito de pronúncia do acusado. Improcedência. Prova.
Imprecisão da prova. Ausência de indícios mínimos de
autoria recurso desprovido. (TJPR; ApCr 1266391-3;
Nova Esperança;  Primeira Câmara Criminal;  Rel.
Juiz  Conv.  Naor  R.  de  Macedo  Neto;  DJPR
19/11/2014; Pág. 542)

Desta  forma,  embora  a  pronúncia  não  seja  decisão
condenatória  e  que,  portanto,  não  exige  juízo  de  certeza  e  sim  de
probabilidade,  não  há  como  acolher  a  versão  exclusiva  da  fase
inquisitorial, que não encontra qualquer respaldo nas provas colhidas sob
o crivo do contraditório.

Conforme  já  decidiu  a  Quinta  Turma  do  Egrégio
Superior  Tribunal  de  Justiça,  a  "(...)  Sentença  de  Pronúncia  é  ato  que
expressa a convicção do Juiz quanto à ocorrência de crime doloso contra a vida,
mas somente em face de poderosos indícios de autoria se admite o envio do
feito ao julgamento pelo Tribunal do Júri, por isso que se exige do Juiz que, ao
pronunciar  o  réu,  indique  as  provas  que  densificaram os  indícios  de  autoria
colhidos  nas  fases  inquisitorial  e  instrutória  preliminar  e  que  foram aptos  a
incutir-lhe no espírito a convicção da necessidade de submetê-lo a julgamento
pelo Tribunal Popular. Precedente: HC 76.146/RJ, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJU
04.08.08. (...)" (STJ, 5ª T., HC 130.429/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, j. em 25/08/2009, DJe 08/09/2009).

Assim, impõe-se  a  manutenção  da  decisão  de
impronúncia posto  não  haver  indícios  suficientes  da  materialidade  do
crime,  conforme alhures mencionado,  com fundamento no art.  414 do
CPP.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer
ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.
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Presidiu o julgamento,  com  voto, o
Excelentíssimo Senhor Desembargador João  Benedito  da  Silva,
Presidente  da  Câmara  Criminal  e  Revisor,  dele participando os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Arnóbio  Alves
Teodósio  (com  jurisdição  limitada),  Relator,  e  Carlos  Martins
Beltrão Filho. Ausente o Exmo. Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor
Doutor José Roseno Neto, 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, 19 de
fevereiro de 2015.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
                              RELATOR


