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APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO 
QUALIFICADO. ART. 121, §2º, II E IV, DO CP. 
IMPRONÚNCIA DE UM DOS RÉUS. RECURSO 
MINISTERIAL. PEDIDO DE PRONÚNCIA. 
ADMISSIBILIDADE. PROVADA A MATERIALIDADE. 
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. 
PROVIMENTO DO RECURSO.

- Na decisão de pronúncia basta apenas averiguar a 
comprovação da existência material do delito e a presença 
de indícios suficientes de autoria ou de participação para 
que seja o acusado pronunciado. Não é preciso a prova 
plena da autoria.

- In casu, subsistem indícios de que o recorrido tenha, 
juntamente com outro réu, praticado o crime de homicídio 
qualificado, razão pela qual deve ser submetido a 
julgamento pelo Tribunal Popular, uma vez que, nesta fase 
processual, em caso de dúvida, decide-se em favor da 
sociedade.  

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério 
Público do Estado da Paraíba, através da qual se insurge contra sentença proferida 



pelo Juízo do 2º Tribunal do Júri da Capital (fls. 275/278), que impronunciou o réu 
Roosevelt Antônio da Silva pelo crime de homicídio a ele imputado na denúncia.

De acordo com a peça proemial, no dia 01/novembro/2007, no 
interior do Presídio de Segurança Máxima Geraldo Beltrão, nesta Capital, o acusado 
Severino Gonçalves, vulgo “Índio”, teria desferido vários golpes contra a vítima 
Francisco de Assis Ferreira de Carvalho, vulgo “Cabeludo”. Na mesma oportunidade, o 
réu Roosevel Antônio da Silva foi acusado de golpear a vítima nas costas, provocando-
lhe lesões, de modo que só não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos 
agentes. O motivo do crime seria rixas existentes entre os presos de Campina Grande e 
João Pessoa. Diante desses fatos, o Ministério Público ofertou denúncia contra os réus, 
imputando-lhes a prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV, c/c artigo 14, II, 
c/c artigo 29, todos do Código Penal.     

A denúncia foi recebida no dia 17/07/2012 (fls. 137).

Defesas apresentadas às fls. 154/155.

Ultimada a fase do judicium acusationis, o Juízo a quo prolatou 
a sentença de fls. 275/278, oportunidade em que pronunciou o réu Severino Gonçalves, 
submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Na mesma ocasião, impronunciou o 
acusado Roosevelt Antônio da Silva, por entender que “a prova produzida em juízo é 
insuficiente para apontar a participação do réu ROOSEVELT ANTÔNIO DA SILVA, na 
tentativa de assassinato sofrida por FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE 
CARVALHO, não havendo sequer indícios necessários à pronúncia deste”. 

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação 
(fl. 279). Em suas razões (fls. 280/283) pugna pela reforma da sentença para que o réu 
Roosevelt seja pronunciado e submetido a julgamento popular, sob o argumento de que 
a prova colhida nos autos possibilita a admissibilidade da acusação, já que a própria 
vítima reconheceu a participação do réu no evento criminoso.

O réu ofertou contrarrazões às fls. 285/289, 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 da insigne Procuradora de Justiça, Dra. Maria Lurdélia Diniz A. de 
Melo (fls. 294/297), opina pelo desprovimento do recurso. 

É o relatório.
VOTO: 

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. 

Requer o apelante a reforma da sentença de impronúncia para 
que seja o réu pronunciado, fundamentando seu pleito nos testemunhos colhidos durante 
à instrução criminal. 

Pois bem, como é cediço, na decisão de pronúncia basta apenas 
a comprovação da existência material do delito e indícios suficientes de autoria para que 
seja o increpado pronunciado. Não é preciso a prova plena da autoria. 



Já a decisão de impronúncia tem lugar em situações 
excepcionais, sendo importante ressaltar que nesta fase do rito do júri vigora o princípio 
in dubio pro societate. Assim, a sentença de pronúncia limita-se a verificar a 
materialidade do delito, bem como a presença de indícios de autoria suficientes à 
admissibilidade da denúncia. 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 de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2008. p. 70).

Diga-se, inicialmente, que a materialidade do crime em 
discussão resta comprovada pelo Laudo Traumatológico de fl. 102. 

No tocante à autoria, o Juízo a quo entendeu que “a prova 
produzida em juízo é insuficiente para apontar a participação do réu ROOSEVELT 
ANTÔNIO DA SILVA, na tentativa de assassinato sofrida por FRANCISCO DE ASSIS 
FERREIRA DE CARVALHO, não havendo sequer indícios necessários à pronúncia 
deste”. 

Contudo, compulsando detidamente as provas produzidas nos 
autos, peço vênia para discordar dos fundamentos da r. sentença vergastada. O fato é 
que, ainda na esfera policial, tomou-se o depoimento da vítima (fl. 15) que, 
inicialmente, relatou que o crime havia sido cometido por duas pessoas, conforme 
transcrição a seguir: verbis,

“[...] que no dia 01/11/2007, por volta das 09:00h, o outro apenado 
conhecido por ÍNDIO puxou um espeto e começou a desferir vários 
golpes contra o declarante; que enquanto estava em luta corporal 
com ÍNDIO, sentiu que estava sendo golpeado pelas costas por outro 
indivíduo; que este indivíduo é moreno, estatura baixa, magro, com 
23 anos de idade aproximadamente, imberbe; que o declarante virou-
se e viu o rosto do seu agressor, o qual o declarante não sabe dizer o 
nome, mas sabe que o mesmo estava na cela 13, assim como Índio 
[...]” 

Posteriormente, ainda na esfera inquisitorial, a autoridade 
policial novamente colheu o depoimento da vítima (fl. 70) que, desta feita, relatou que o 
segundo autor do crime seria justamente Roosevelt Antônio da Silva (Neguinho 
Miramar). Nesse sentido, destaca-se:

“[...] Quanto ao fato da agressão sofrida dentro do presídio onde o 
mesmo se encontra, diz ter levado dezesseis facadas, e que os 
agressores foram as pessoas conhecidas por ÍNDIO e NEGUINHO 
MIRAMAR, que se encontra atualmente no Presídio Jacarapé. Que o 
declarante não sabe informar o verdadeiro nome de seus agressores, 
e que o motivo foi por ele ser de Campina Grande e que existe uma 



rivalidade. [...]”

Registre-se que o depoimento da vítima não foi colhido na 
esfera judicial, haja vista o seu óbito ocorrido no dia 09/07/2012 (fls. 211). Nesse esteio, 
não devemos desprezar a prova inquisitorial acostada aos presentes autos, pois, por um 
fato superveniente, a prova não pôde ser produzida em juízo. Sobre o tema, diga-se com 
a jurisprudência pátria: verbis,

APELAÇÃO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. JÚRI. DECISÃO 
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 
APLICAÇÃO DA PENA. 1. Consideram-se as decisões do Conselho 
de Sentença manifestamente contrárias à prova dos autos quando 
desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o 
crivo do contraditório judicial. A expressão manifestamente impõe, 
justamente em razão da soberania dos veredictos do Conselho de 
sentença, uma interpretação restritiva do que venha a ser uma 
decisão contrária à prova dos autos. Apenas quando a decisão do júri 
não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela 
manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas 
versões, aos jurados compete decidir, por força constitucional. Daí 
ser vedado ao Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso de 
apelação, apreciar valorativamente a decisão dos jurados - se 
correta ou não, se melhor ou pior, se certa ou errada. A valoração da 
prova é competência exclusiva do Conselho de Sentença. Ao Tribunal 
de Justiça resta verificar se a decisão do júri está de acordo com o 
contexto probatório dos autos, se encontra respaldo na prova 
produzida sob contraditório judicial. Dissociada do contexto 
probatório, é caso de desconstituição da decisão. Amparada em uma 
das versões probatórias, ainda que minoritária, resta vedado aos 
juízes togados invadir a competência do Tribunal do Júri, sob pena 
de ofensa à soberania dos veredictos. 2. No     caso     concreto,     os   
depoimentos     prestados     pelas     testemunhas     Priscila     e     Marco     Antônio   
no     curso     da     investigação     policial     amparam     a     decisão     condenatória.   
Possibilidade,     no     caso     concreto,     de     valoração     desses     depoimentos   
pelos     jurados,     embora     não     reiterados     sob     contraditório,     diante     da   
execução     de     ambos     depois     de     inquiridos     pela     polícia.   
Imprevisibilidade     da     impossibilidade     de     repetição     da     prova     sob   
contraditório     que     autoriza     sua     valoração     pelo     Júri,     conforme   
assentado     na     decisão     que     confirmou     a     pronúncia.     Decisão   
condenatória     mantida.   3. A modificação da pena imposta pelo juiz-
presidente do Tribunal do Júri se justifica quando equivocada ou 
injusta. No caso, devidamente fundamentada a exasperação da pena 
imposta ao réu A.S.S. em circunstâncias comprovadas nos autos, não 
merece reparo a sentença. RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação 
Crime Nº 70053079430, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Nereu José Giacomolli, Julgado em 
28/11/2013) – g.n.

Em que pese a testemunha Loester Ferreira de Carvalho Filho 
ter dito inicialmente que não lembrava da presença de Roosevelt na cena do crime, 
posteriormente, ao ser inquirido pelo Advogado do réu Severino Gonçalves, afirmou 
(aos 37 segundos da mídia de fls. 191) que não tinha presenciado a agressão, pois já 
chegou no momento em que os agentes tentavam apaziguar os ânimos. Afirma, ainda, 
que soube do ocorrido pelo que lhe contou o Agente Penitenciário José Leonardo de 
Andrade Costa. 



O referido Agente Penitenciário, ao ser inquirido pelo Ministério 
Público, afirmou que escutou uma “zoada” e apenas viu que a vítima estava correndo, já 
ensanguentada, afirmando, posteriormente, que não viu a agressão (1 minuto e 50 
segundos, da mídia de fls. 202). A referida testemunha ressaltou que os outros detentos 
já haviam saído para o banho de sol, ficando apenas os três envolvidos no crime (a 
vítima e os dois denunciados), ou seja, a testemunha, ao que parece, coloca o recorrido 
na cena do crime.

Diante desses fatos, entendo estarmos diante de uma suspeita 
levantada pela própria vítima e corroborada pelos elementos probatórios coligidos aos 
autos, o que autoriza, nesse momento processual, a invocação do princípio in dubio pro 
societate.  

“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 a certeza do crime e da autoria 
deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Jurí. 
Precedentes do STF” (STF – RT 730/463)

“Não há como sustentar uma impronúncia fundamentada no brocardo 
in dúbio pro reo. É que nessa fase processual há inversão daquela 
regra procedimental para o in dúbio pro societate, em razão de que 
somente diante de prova inequívoca é que deve o réu ser subtraído ao 
julgamento pelo Júri, seu juízo natural” (TJSP – RT 587/296)

“A pronúncia é decisão interlocutória mista - na qual vigora o 
princípio in dubio pro societate -, em que o magistrado declara a 
viabilidade da acusação por duplo fundamento, ou seja, por se 
convencer da existência de um crime e da presença de indícios de que 
o réu possa ser o autor (art. 413 do CPP).”  (STJ - AgRg no REsp 
1368790/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA 
TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 13/05/2013 –  aparte da 
ementa)

No mesmo sentido, destaco a pacífica jurisprudência do Tribunal 
de Justiça da Paraíba: verbis,

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO 
QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 
INCONFORMISMO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO MOTIVO 
TORPE. CONFISSÃO. LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. 
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 a sentença de pronúncia do acusado basta, 
apenas, a prova da materialidade do fato e indícios suficientes de sua 
autoria ou participação no crime, a fim de que seja submetido a 
julgamento pelo 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.  ” (g.n.) (TJPB - 
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20119708120148150000, 
Câmara Especializada Criminal, Relator DES CARLOS MARTINS 
BELTRAO FILHO , j. em 27-11-2014) 



Assim, impõe-se o acolhimento do pleito ministerial  posto 
haver indícios suficientes de que o réu Roosevelt Antônio da Silva também contribuiu 
para o evento criminoso, conforme alhures mencionado.

Ante o exposto, em desacordo com o parecer ministerial, DOU 
PROVIMENTO AO RECURSO para pronunciar o réu Roosevelt Antônio da Silva, 
por suposta adequação de suas condutas ao tipo penal do artigo 121, §2º, II e IV, c/c os 
artigos 14, II, e 29, todos do Código Penal, razão pela qual submeto-o a julgamento pelo 
2º Tribunal do Júri deste Comarca, mantendo in totum os demais capítulos e 
fundamentos da sentença de 1º grau.

É como voto.

Presidiu o julgamento, Com voto, o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele 
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Dr. Marcos William de 
Oliveira (juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha 
Ramos), relator, e Joás de Brito Pereira Filho, revisor.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus 
Lopes Ferreira Promotor de Justiça convocado.

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, 23 de abril de 2015. 

Marcos William de Oliveira
juiz convocado


