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Não há que se falar em excesso de linguagem na
sentença  de  Pronúncia  que  se  limita  a
fundamentar o julgado, nos termos do art. 93, IX,
da Constituição Federal.

Para a pronúncia do réu, basta a comprovação da
materialidade  do  fato,  bem  como  indícios
suficientes da autoria, possibilitando a submissão
do  acusado  ao  julgamento  popular  perante  o
Tribunal do Júri.

Conforme correntes  doutrinária  e  jurisprudencial
dominantes,  a  exclusão  de  qualificadoras
constantes da sentença de pronúncia somente é
admissível  quando  manifestamente
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improcedentes, pois, nessa fase, eventual dúvida
reverte-se em favor da sociedade.

Restando inalterados os motivos que ensejaram a
prisão  preventiva,  incabível  a  revogação  da
medida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,
NEGAR  PROVIMENTO  AO  RECURSO,  NOS  TERMOS  DO  VOTO  DO
RELATOR.

RELATÓRIO

 Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Antonio

Edvan de Araújo Pontes, José Pontes Sobrinho e José Arlindo de Araújo

Pontes (f. 272), contra decisão de Pronúncia (f. 255/258), determinando que

fossem  submetidos  a  julgamento  pelo  Tribunal  do  Júri  da  Comarca  de

Pirpirituba-PB. 

Em suas razões (f. 273/295), o recorrente arguiu preliminarmente,

nulidade absoluta da sentença de Pronúncia por excesso de linguagem.

 No mérito, requer a impronúncia, diante a ausência de provas da

autoria delitiva. Alternativamente, pugna, a exclusão da qualificadora do motivo

torpe (CP, art. 121, § 2º, I), por não restar comprovada a sua ocorrência, além

da revogação da preventiva.

Contrarrazoando  o  recurso  (f.  315/322),  o  Ministério  Público

pugna pela rejeição da preliminar, e no mérito pelo desprovimento, mantendo-

se in totum a sentença de pronúncia.

Exercendo o juízo de retratação, foi mantida a decisão pelo Juízo

Desembargador João Benedito da Silva
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a quo (f.323).

A douta Procuradoria de Justiça opina pela rejeição da preliminar

e no mérito, pelo desprovimento do recurso (fls.330/335).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se  dos  autos  que  os  acusados Antonio  Edvan  de

Araújo Pontes, José Pontes Sobrinho e  José Arlindo de Araújo Pontes

foram denunciados pelo representante do Ministério Público que oficia perante

o  Juízo de Direito  da Comarca de Pirpirituba-PB,  pela  prática,  do  crime

previsto  no  artigo  121,  §   2º,  incisos  I  e  IV  do  Código  Penal,  conforme

denúncia de f. 2/3 e aditamento de f. 167/167v.

Consta da denúncia que os acusados, no dia 16 de abril de 2014,

por volta das 18 h, nas proximidades da construção da Creche no Conjunto

Nova Pirpirituba, utilizando-se de arma de fogo, por motivo torpe e através de

meio que dificultou ou tornou impossível as defesas das vítimas, produziram

em Adriana Matias de Lima e  Brenda Matias de Lima ferimentos que só não

foram a causa eficiente da morte destas por circunstâncias alheias as vontades

dos ofensores.

Sustenta  ainda  a  exordial  que  no  dia,  hora  e  local  acima

declinados, os acusados se dirigiram ao conjunto Nova Pirpirituba, tendo José

Pontes avistado as vítimas, lhes fez ciente de que “gente iria morrer” naquela

localidade, em razão do que “estavam falando” e ato contínuo efetuou uma

ligação telefônica(via celular).

Por fim, diz a peça inicial que imediatamente após concluir a tal

Desembargador João Benedito da Silva
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ligação,  aparecem  no  local  palco  do  delito,  os  demais  acusados,  todos

armados e se dirigem às vítimas, passando a intentar no sentido de matá-las,

não ocorrendo o evento morte destas, porque, mesmo feridas (mãe e filha),

conseguiram escapar do local dos fatos e se abrigar em uma das residências

existentes na localidade, tendo sido acionada a força policial, cuja chegada fez

com  que  os  increpados  fugissem,  do  local,  não  consumando  seu  intento

homicida.

Finda a instrução processual, o Juízo a quo proferiu sentença de

pronúncia, submetendo-os a julgamento popular, pelo cometimento do crime

descritos na denúncia, por restar presentes a materialidade delitiva e indícios

de autoria.

De início, verifica-se que a magistrada a quo, ao julgar procedente

à denúncia(CP, art. 121 §  2º, I e IV c/c art. 14, II), pronunciou os réus em seus

termos, porém, quando da transcrição do dispositivo art. 121 §  2º, I e IV c/c

art.  14, II  do Código Penal), equivocou-se mencionando o inciso II  (motivo

fútil).

Diante do equívoco (erro material), tenho os acusados como

pronunciados e incursos no art. 121 § 2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do

Código Penal.

Inconformados contra referida decisão os réus recorreram.

DO EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA.

Inicialmente,  alegam  os  recorrentes,  preliminar de  nulidade

absoluta da sentença de Pronúncia sob o argumento de que a magistrada,

excedeu na linguagem, adentrando no mérito da causa.

No entanto, sem razão aos recorrentes.

Desembargador João Benedito da Silva
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É cediço que na decisão de pronúncia o Magistrado exerce mero

juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente para sua procedência a

materialidade delitiva e que estejam presentes  indícios suficientes acerca

da autoria da infração penal.

Daí porque deverá o juiz, verificada a prova da materialidade do

delito e da existência de indícios suficientes de autoria do crime, diante das

provas até então constantes dos autos, pronunciar o acusado e submetê-lo a

julgamento perante o Tribunal do Júri Popular, ali se decidindo acerca do que

assentado na pronúncia.

No caso em tela, basta uma simples leitura da decisão guerreada

(f.255/258),  para  verificar  que  a  Juíza  utilizou-se  de  uma  linguagem

recomendável para uma pronúncia, não explanou sua opinião sobre as provas

colhidas nos autos, limitando-se, sobretudo, a expor a materialidade e indícios

que dão sustentáculo à submissão dos recorrentes ao crivo do Júri Popular,

sem ir além do que se exige nessa fase processual, conforme o art. 413 do

CPP. Vejamos:

“[...]  Interrogado  perante  este  Juízo,  os  réus
Antonio Edivan de Araújo Pontes, José Pontes
Sobrinho e  José  Arlindo  de  Araújo  Pontes,
negaram  suas  participações  no  crime,  mas  no
conjunto  probatório  há  indícios  suficientes  de
terem  sido  os  réus  os  autores  da  empreitada
criminosa. 
As testemunhas arroladas informam ao processo
as  circunstâncias  e  os  detalhes  do  crime,
corroborando com as provas de autoria;
[...}
Exaurida  a  prova  material  com  o  laudo
traumatológico de f.138/139.
[…] Na análise detalhada do conjunto probatório,
encontramos indícios de autoria suficientes para
encaminhar os réus a Júri Popular.[...]

Desembargador João Benedito da Silva
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Como  visto,  a  decisão combatida  mostra-se  adstrita  às

exigências  legais,  na medida em que  pondera  de  forma sucinta  as  provas

coligidas  aos  autos,  para  ao  final  concluir  pela  presença  de  elementos

suficientes  de  materialidade  e  da  autoria  delitiva,  hábeis  a  submeter  o

recorrente  a  julgamento  perante  o  Conselho  de  Sentença.  Nesse  sentido

confira a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. ALEGADO
EXCESSO DE LINGUAGEM.  INOCORRÊNCIA.
I- A pronúncia é decisão interlocutória mista, que
julga admissível a acusação, remetendo o caso à
apreciação  do  Tribunal  do  Júri.  Encerra,
portanto, simples juízo de admissibilidade da
acusação,  não  se  exigindo  a  certeza  da
autoria do crime, mas apenas a existência de
indícios suficientes e prova da materialidade,
imperando,  nessa  fasefinal  da  formação  da
culpa,  o  brocardo in  dubio pro societate.  II-
Não ocorre o vício de excesso de linguagem na
pronúncia  quando  o  julgador  limita-se  a  expor
seu convencimento a respeito  da existência de
indícios  de  autoria,  trazendo  fundamentação
suficiente  a  afastar  possível  alegação  de
inobservância do disposto no art. 93, inciso IX, da
Constituição  Federal,  ou  de  fragilidade  de
elementos probatórios, a atrair, ao caso, um juízo
de impronúncia. III-Agravo Regimental improvido
(AgRg  nos  EDcl  no  Resp  1277007/AL,  Rel.
Ministra  REGINA  HELENA  COSTA,  QUINTA
TURMA,  julgado  em  03/04/2014,  DJe
08/04/2014)

Assim, rejeito a preliminar de nulidade, por excesso de linguagem.

MÉRITO

Alegam os recorrentes que não há provas da autoria delitiva, dai

porque requereram a impronúncia.

Desembargador João Benedito da Silva
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Como já  dito,  nos termos do art.  413 do CPP, bastam, para a

pronúncia, a prova da materialidade do fato e os indícios de autoria do delito,

vigorando, portanto, o princípio do in dubio pro societate.

Desta forma, cabe ao Juiz de Direito, tão somente, a verificação

da existência do crime e a comprovação da plausibilidade da imputação da

autoria  ao  imputado,  mediante  suficiência  de  provas,  a  fim  de  que  possa

pronunciar o acusado, transferindo ao Júri Popular a competência para analisar

os pormenores da questão, conforme insculpido no art. 5º, XXXVIII, da Carta

Magna Federal.

No caso em epígrafe, verifica-se, de plano, que a materialidade

restou comprovada pelo laudo traumatológico de fl. 138/139.

No que se refere a autoria, não obstante neguem os recorrentes

a  prática  delitiva  (f.  217/221v),  colhem-se  das  declarações  da  vítima  e

depoimentos  testemunhais  que,  de  fato,  há  indícios  de  que  os  recorrentes

tenham participado da empreitada criminosa. Vejamos:

A vítima Adriana Matias de Lima, tanto na esfera policial (f. 7/8),

quanto  em  Juízo  (f.  193/194),  narra  com  riqueza  de  detalhes  todo  o  fato

ocorrido, reconhecendo os acusados como os autores dos disparos efetuados

contra ela e a sua filha Brenda de apenas 1 (um) ano e 11 (onze) meses à

época dos fatos.

A declarante  Maria de Lourdes Matias dos Santos na esfera

policial (f. 8/9), e em Juízo (f. 195), também, veio a tomar conhecimento dos

fatos delituosos constante  da denúncia,  confirmando o  que dito  pela  vítima

Adriana.

Os Policias Militares  Geraldo Cirino de Oliveira e  Luís André

Sobral,  também,  em  seus  depoimentos  (f.5/6  e  f.196/197),  que  foram

acionados para  comparecer  no local  dos fatos narrados na denúncia,  após

Desembargador João Benedito da Silva
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diligências apontam os acusados como os autores dos disparos perpetrados

contra as vítimas. 

Percebe-se, assim, que os indícios são suficientes para supor

que os recorrentes tenham praticado o crime a eles imputados.

Daí  porque,  a  teor  do  que  dispõe  o  artigo  413  do  CPP,  com

redação determinada pela Lei nº. 11.689/2008, deverá o juiz, verificada a prova

da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria do

crime, diante das provas até então constantes dos autos, pronunciar o acusado

e submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular, ali se decidindo

acerca do que assentado na pronúncia. A propósito:

Para  a  decisão  de  pronúncia,  mero  juízo  de
admissibilidade  da  acusação,  basta  que  o  juiz  se
convença,  dando os motivos de seu convencimento,
da existência do crime e de indícios de que o réu seja
autor. ( RT 553/423 )

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 à certeza do crime e da autoria deverão ser
dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.
Precedentes do STF. ( RT 730/463 )

Pronúncia. Crimes dolosos contra a vida. Suficiência
da  comprovação  da  materialidade  delitiva  e  da
presença, nos autos, de indícios de quem tenha sido o
seu  autor  para  a  admissibilidade  da  sentença.
Inteligência do art. 408 do CPP. (..) Nos termos do art.
408  do  CPP,  para  a  admissão  da  sentença  de
pronúncia em sede de crimes dolosos contra a vida,
basta   a  comprovação da materialidade  delitiva  e  a
presença, nos autos, de indícios  de quem tenha sido
o seu autor. ( RT 779/573).

A pronúncia é decisão interlocutória mista,  que julga
admissível  a  acusação,  remetendo  o  caso  à
apreciação  do  Tribunal  do  Júri.  Encerra,  portanto,
simples juízo de admissibilidade da acusação, não se
exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a
existência  de  indícios  suficientes  e  prova  da

Desembargador João Benedito da Silva
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materialidade,  imperando,  nessa  fase  final  da
formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate.
(STJ -  AgRg no AREsp:  71548 SP 2011/0257261-6,
Relator:  Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de
Julgamento: 10/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data
de Publicação: DJe 13/12/2013)

Conclusão: a prova plena de autoria é necessária na condenação;

na fase de pronúncia  bastam indícios,  e  estes  se  encontram perfeitamente

evidenciados.

Logo, não havendo dúvida da existência do crime e de que há

indícios suficientes de que os recorrentes sejam o autor, e não existindo motivo

determinante  para  a  impronúncia,  a  pronúncia  é  medida  que  se  impõe,

devendo, então, os recorrentes submeterem a julgamento perante o Tribunal

do Júri.

Dessa forma, outro caminho não haveria, senão o de pronunciar o

acusado e ora recorrente, assim como o fez o ilustre Juiz  a quo, devendo a

decisão ser mantida.

Da exclusão da qualificadora.

Pugnam  os  recorrentes  pelo  afastamento  da  qualificadora

previstas no art. 121, § 2º, I (motivo torpe),  argumentando que  não restou

demonstrado a sua ocorrência.

Todavia, tal pleito não merece prosperar. 

A  decisão  de  pronúncia  deve  constar,  necessariamente,  o

dispositivo  legal  em  que  é  incurso  o  acusado,  bem  como  especificar  as

qualificadoras e causas de aumento de pena. 

Assim,  as  qualificadoras devem ser  incluídas na pronúncia,  só

Desembargador João Benedito da Silva
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devendo ser afastadas em casos excepcionais,  ou seja,  na hipótese de ser

manifestamente absurda ou inconsistente. 

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

HABEAS  CORPUS.  PENAL.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  PRONÚNCIA.  QUALIFICADORA
RECONHECIDA.  MEIO CRUEL.  FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.  EXCLUSÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.  Na
hipótese,  ao  contrário  do  alegado  na  impetração,
constata-se que a pronúncia motivou suficientemente
a existência de indícios da qualificadora do homicídio,
devido ao meio cruel utilizado pelo réu, consistente na
reiteração de golpes com barra de ferro na cabeça da
vítima,  já  caída  no  chão  com  o  primeiro  golpe.  2.
Ademais,  esta  Corte  Superior  tem  reiteradamente
decidido  que  "somente  é  cabível  a  exclusão  das
qualificadoras  na  sentença  de  pronúncia  quando
manifestamente  improcedentes  e  descabidas,
porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou
não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença"  (HC
198.945/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe
19/10/2011). 3. Ordem de Habeas Corpus denegada.
(HC 224.773/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 06/06/2013)

 
“HOMICÍDIO  QUALIFICADO  RECURSO  QUE
DIFICULTOU  A  DEFESA  DA  VITIMA. Absolvição
sumária.  Legítima  defesa  própria.  Inocorrência.
Declarações  da  vítima  que  em  "tese"  a  exclui
Desclassificação  para  a  figura  de  lesões  corporais.
Impossibilidades  Vítima  atingida  em  região  vital
QUALIFICADORA.  Exclusão  Impossibilidade.  Não
há  que  se  falar  em  exclusão  das  qualificadoras
pela  sentença  de  pronúncia,  exceto  quando
manifestamente  improcedente.  RECURSO
DESPROVIDO  .”(TJSP.  Recurso  em  Sentido  Estrito
990093449544.  Relator(a):  Machado  de  Andrade.
Julgamento: 11/03/2010)  

Em que pese a alegação dos recorrentes, analisando a sentença

no ponto em que fora atacada, verifica-se que a magistrada após uma análise

da materialidade e indícios da autoria (f. 255/258), assim pronunciou-se acerca

das qualificadoras (CP,  art.  121,  §  2º,  incs.  I  e  IV):  “Ainda,  não se pode

Desembargador João Benedito da Silva
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afastar  de  plano  qualquer  das  qualificadoras  apontadas  na  denúncia,

impondo-se que a apreciação se dê pelo Douto Conselho de sentença em

plenário do Júri.”

Ademais,  corroborando  os  fundamentos  esposados  pela

magistrada,  constata-se  que  as  declarações  da  vítima,  bem  como  os

depoimentos  testemunhais  informam  ao  processo  as  circunstâncias  e  os

detalhes do crime.

Assim,  em tese, pelos relatos que há nos autos sobre como se

deram os fatos, a qualificadora encontra minimamente pontuadas na decisão,

haja vista as provas coligidas no bojo dos autos conferir embasamento, para

indicar a existência das qualificadoras.

Dessa  forma,  existem  elementos  aptos  a  configurar  as

qualificadoras,  inexistindo  razão  para  afastar  a  competência  do  Sinédrio

Popular  de  decidir  quanto  a  sua  aplicação,  daí porque  mantenho  a

qualificadora.

PRISÃO PREVENTIVA

Os  recorrentes  também,  insurgiram-se  contra  o  decreto

preventivo, bem como a prisão em flagrante.

Também, sem razão.

Verifica-se  da  decisão  atacada  (f.  258),  que  a  magistrada

manteve a prisão dos recorrentes nos seguintes fundamentos: “Permaneçam

os  réus  presos,  uma  vez  que  se  mantém  as  razões  da  preventiva,

inclusive estando as vítimas e testemunhas mantidas em segurança por

conta própria”

Desembargador João Benedito da Silva
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Por  sua  vez,  analisando  o  decreto  preventivo  em desfavor  do

recorrente  Antonio  Edivan  de  Araújo  Pontes (f.  81),  verifica-se  a  sua

necessidade, diante o acusado ser pessoa que impõe medo na localidade onde

reside, com suposto comando do tráfico de drogas e pistolagem, concluindo-se

que está diante de pessoa que expõe a  ordem pública a perigo total, motivo

pelo qual deve ser retirado do meio social como medida da paz pública.

Com relação ao decreto preventivo (f. 176/179), em desfavor dos

recorrentes  José  Arlindo  de  Araújo  Pontes e  José  Pontes  Sobrinho,

verifica-se que a magistrada fundamentou na garantia da ordem pública, a fim

de  evitar  que  os  indiciados  pratiquem  novos  crimes,  pois  apesar  de

tecnicamente primários, já possuem outros processos penais,  demonstrando

uma propensão ao crime, portanto em liberdade tudo indica que continuarão

suas práticas delituosos.

Ademais,  vale  ressaltar  que  conforme  relato  da  vítima,  e

testemunhas  a  medida  extrema  resta  necessária  tendo  em  vista  o  temor

causado pelos acusados, chegando a ponto de mudarem para outra cidade,

para sua segurança.

Assim, não merece nenhuma reforma a sentença de Pronúncia

que mantém as prisões dos acusados,  mantendo as  razões da preventiva,

inclusive estando as vitima e testemunhas mantidas em segurança por conta

própria.

Por  outro  lado  com  relação  a  substituição  da  preventiva  dos

acusados  José  Arlindo  de  Araújo  Pontes e  José  Pontes  Sobrinho  por

prisão domiciliar,  dizendo-se portadores de deficiência grave,  tem-se que eles

não produziram prova idônea da referida incapacidade capaz de aferir o grau

da enfermidade.

Assim, a manutenção da prisão encontra-se bem fundamentada. 

Desembargador João Benedito da Silva



Processo nº 0000778-54..2015.815.0000

Diante de todo o exposto,  CORRIJO erro material da pronúncia

quanto ao inciso I (motivo torpe);  REJEITO  A PRELIMINAR de nulidade por

excesso de linguagem e no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  João  Benedito  da  Silva,
Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento o Exmo. Sr. Dr.
João Batista Barbosa ( Juiz de Direito com jurisdição limitada em substituição
ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator, o Exmo. Sr. Des. Carlos
Martins Beltrão Filho e o  Exmo. Sr. Dr.Marcos William de Oliveira, (Juiz de
Direito convocado para substituir  o Exmo. Sr.  Des. Márcio Murilo da Cunha
Ramos).  Ausente  o Exmo.  Sr.  Des.  Luis  Silvio  Ramalho Junior.  Presente  à
sessão o Exmo. Dr. José Roseno Neto, Procurador de Justiça. 

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, Capital, aos 16(dezesseis)  dias do mês
de abril do ano de 2015.

                 Dr. João Batista Barbosa
                           Juiz convocado

                       R e l a t o r

Desembargador João Benedito da Silva
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