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RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  TORPEZA.
UTILIZAÇÃO  DE  RECURSO  QUE  TORNOU
IMPOSSÍVEL  A  DEFESA  DO  OFENDIDO.
PRONÚNCIA. JÚRI POPULAR. IRRESIGNAÇÃO
DA  DEFESA.  NEGATIVA  DE  AUTORIA.
INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.  PROVA  EFICIENTE  DA
MATERIALIDADE  DO  FATO  DELITIVO.
INDÍCIOS  SUFICIENTES  DE  AUTORIA.  IN
DUBIO  PRO  SOCIETATE.  QUESTÃO  A  SER
DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Para a pronúncia do réu basta a comprovação da
materialidade  do  fato,  bem  como  dos  indícios
suficientes  de  autoria,  possibilitando  a  sua
submissão  ao  julgamento  perante  o  Sinédrio
Popular.

A  decisão  de  pronúncia  é  de  mero  Juízo  de
admissibilidade, prevalecendo o princípio in dubio
pro societate,  ou seja,  na dúvida, esta deve ser
dirimida pelo Conselho de Sentença, juízo natural
da causa.

Vistos, relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima

identificados;
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A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado

da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  NEGAR  PROVIMENTO  AO  RECURSO,

NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. 

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Criminal em Sentido Estrito (fls. 782/791)

manejado  pelo  réu  Danilo  Vieira  Crispim,  em  face  da  sentença  de  fls.

774/779, proferida pelo  Juízo de Direito do 1º Tribunal do Júri da Capital,

que  pronunciou-o como incurso  nas sanções penais  delineadas no  artigo

121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 29, todos do Código Penal  e o art. 1º,

inciso I, da Lei 8.072/90.

Em sede de razões recursais (fls. 782/791), reitera o recorrente a

tese de negativa de autoria haja vista a suposta inexistência de indícios quanto

a autoria certa do delito a ele imputado, não havendo qualquer participação

direta ou indireta do recorrente no crime em contento, eis que não haveriam

provas que demonstrem estar o recorrente no local do crime ou, muito menos,

ter influenciado psicologicamente ou materialmente qualquer um dos demais

acusados.

Pugna nessa senda, pelo provimento do recurso com a reforma

da sentença para que seja impronunciado.

Contra-arrazoando (fls. 797/799), o Representante do Ministério

Público a quo pugnou pela manutenção in totum da decisão vergastada.

Decisão mantida em sede de Juízo de Retratação (fl. 807).

A douta Procuradoria de Justiça exarou Parecer, às fls. 815/824,

opinando pelo desprovimento do recurso.

Desembargador João Benedito da Silva
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É o relatório.

VOTO

Na  comarca  de  Areia-PB,  o  Representante  do  Ministério

Público a quo ofereceu denúncia em desfavor de Ramon Almeida de Sousa

Palitot  (conhecido  como  “Pereirinha”),  Carlos  Alberto  Galvão  Marinho

(conhecido como “Nininho”), Davi do Nascimento Neto (conhecido como

“Neto”),  Saulo  Fausto  de  Lima  (conhecido  como  “Playboy”)  e  Danilo

Vieira  Crispim  (conhecido  como  “Ferrugem”), por  terem,  no  dia  07  de

novembro  de  2010,  por  volta  das  06:30h,  na  Rua  Francisco  de  Assis,

Comunidade Santa Clara, bairro Castelo Branco II, nesta capital, retirado a vida

da  vítima Everton Bezerra de Oliveira,  conhecido por “Neném”,  dando-os,

portanto, como incursos nas sanções penais do artigo 121, §2º, incisos I e IV

c/c artigo 29, todos do Código Penal, e art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90.

Segundo as investigações, o ofendido esperava o seu patrão nas

proximidades  da  BR  230,  quando  foi  cercado  pelos  04  (quatro)  primeiros

denunciados,  que  chegaram  em  duas  motocicletas,  uma  ocupada  por

CAVEIRINHA e NININHO, e a outra por PLAYBOY e DAVI, estes últimos dando

cobertura à ação criminosa, quando CAVERINHA, sem nada dizer e de forma

covarde, efetuou disparos contra a vítima, que não teve como esboçar qualquer

reação, vindo a falecer no local.

Consta ainda da denúncia, que um dos veículos fornecidos para a

empreitada  delituosa  pertencia  à  “FERRUGEM”  -  Danilo  Vieira,  que  bebia

juntamente com os demais indiciados, quando resolveram se vingar da vítima.

Processado,  regularmente,  o  feito,  o  Juízo  primevo veio  a

pronunciá-los nos termos da peça acusatória acima explanada.

Irresignado,  Danilo Vieira Crispim, manejou recurso em sentido

Desembargador João Benedito da Silva
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estrito, reiterando em suas razões, como já relatado, a tese de negativa de

autoria haja vista a suposta inexistência de indícios quanto a autoria certa do

delito a ele imputado.

Todavia, a ele não assiste razão.

É cediço que, na pronúncia o magistrado exerce mero juízo de

admissibilidade da acusação, sendo suficiente para sua procedência que seja

comprovada a materialidade do fato delituoso imputado ao denunciado e os

indícios suficientes da sua autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de

Processo Penal.

Cabe,  pois,  ao  juiz  processante,  tão  somente,  verificada  a

existência  do  crime e  a  comprovação da plausibilidade da autoria,  erigidas

pelas  provas  carreadas  aos  autos,  pronunciá-lo,  transferindo  ao  Sinédrio

Popular a análise dos pormenores da decisão de mérito, conforme insculpido

no  artigo  5º,  XXXVIII  da  Carta  Constitucional  e  no  artigo  413  do  Código

Processual Penal, com redação determinada pela Lei n.º 11.689/08.

Certo que o réu somente será impronunciado quando o julgador

não se convencer da existência do fato considerado delituoso ou de indícios

suficientes de autoria ou de participação, o que não é a hipótese, na medida

em que estão presentes todos os requisitos para que eles sejam pronunciados

para posterior julgamento pelo Tribunal do Júri.

Na  espécie,  a  materialidade  não  foi  contestada,  sendo,

induvidosamente, comprovada pelo laudo tanatoscópico de fls. 19/22.

Por  outra  banda,  os  indícios  de  autoria  delitiva  podem  ser

extraídos  dos  depoimentos  testemunhais,  apesar  da  negativa  de  autoria

sustentada pelos denunciados.

Desembargador João Benedito da Silva
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Extrai-se dos autos indícios suficientes de que o réu Danilo Vieira

Crispim, conhecido pela alcunha “Ferrugem”,  emprestou uma das motos

utilizadas para prática do crime.

Sobre o fato, sublinha-se as seguintes declarações:

[…] QUE o depoente conta que o grupo estava reunido
na entrada de Santa Clara, na parte alta, de onde dava
para  ver  NENEM  esperando  o  patrão;  Que  neste
momento FERRUGEM emprestou a moto a PLAYBOY
e este se juntou a DAVI, NININHO e CAVEIRINHA e
desceram  a  comunidade.  (depoimento  de  Emerson
Bezerra de Oliveira à fl. 31/32, confirmado em Juízo,
conforme fl. 549)

[…] QUE o depoente tem certeza que os envolvidos no
homicídio  do  seu  irmão  foram  DAVI,  NININHO,
CAVEIRINHA, PLAYBOY E FERRUGEM, este último
por ter emprestado uma das motos usadas no crime.
(depoimento de Antônio Quintinho de Oliveira Neto
às fls. 33/34, confirmado em Juízo, conforme fl. 430)

Neste norte, não só a pronúncia teve por fulcro as provas colhidas

sob o manto do contraditório e da ampla defesa, como restaram presentes na

espécie  os  pressupostos  autorizadores  para  que  o  juízo  instrutório

pronunciasse o réu, sendo vedado, inclusive, maiores incursões meritórias, sob

pena de nulidade da sentença vergastada.

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

o recorrente tenha praticado o crime a ele imputado e tal assertiva deduz-se,

também,  dos  demais  relatos  testemunhais  contidos  no  bojo  do  caderno

processual.

Aliás,  é  entendimento  uníssono  da  doutrina  e  dos  Tribunais

Pátrios que na fase da pronúncia deverá sempre prevalecer o princípio do  in

dubio  pro  societate,  ou  seja,  havendo  prova  da  materialidade  e  indícios

Desembargador João Benedito da Silva
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suficientes  de  autoria,  deve  ser  o  denunciado  pronunciado  e  submetido  a

julgamento  pelo  Tribunal  Popular  do  Júri,  órgão  constitucionalmente

competente  para  exame  da  questão,  eis  que  as  possíveis  dúvidas

porventura  existentes  favorecem  a  sociedade,  nesta  fase  de

admissibilidade da acusação.

Lembre-se: a prova plena de autoria é necessária na condenação;

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

evidenciados no presente caso.

Compete, portanto, unicamente, ao Conselho de Sentença decidir

se  o  conjunto  de  provas  se  afigura  ou  não  suficiente  para  condenar  o

recorrente ou não, nos termos da pronúncia.

Colaciono os seguintes julgados:

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO  -  HOMICÍDIO
QUALIFICADO  -  ABSOLVIÇÃO  SUMÁRIA
/IMPRONÚNCIA -  IMPOSSIBILIDADE  -  PROVA DA
MATERIALIDADE  -  INDÍCIOS  DE  AUTORIA  -
RECURSO IMPROVIDO.  1.  Mantém-se  a  pronúncia
nos  termos  do  artigo  413  do  Código  de  Processo
Penal, quando presentes estão os indícios de autoria e
prova  da  materialidade.  2.  Negar  provimento  ao
recurso.  (TJMG  -   Rec  em  Sentido  Estrito
1.0024.09.673346-4/001,  Relator(a):  Des.(a)  Pedro
Vergara  ,  5ª  CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em
02/05/2017, publicação da súmula em 12/05/2017) 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA -
PROVA  DA  MATERIALIDADE  E  INDÍCIOS
SUFICIENTES DA AUTORIA - DECISÃO DO MÉRITO
QUE CABE AO JÚRI - QUALIFICADORA - DECOTE -
IMPOSSIBILIDADE. 1. A pronúncia traduz mero juízo
de admissibilidade da acusação,  bastando apenas a
prova  da  materialidade  e  indícios  suficientes  da
autoria. 2. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas
acerca do elemento animador da conduta do agente,
cabe  ao  Soberano  Tribunal  do  Júri  Popular.  3.  A
qualificadora somente deve ser decotada quando se
mostrar  manifestamente  improcedente,  não  sendo

Desembargador João Benedito da Silva
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este o caso dos autos.  Desprovimento ao recurso é
medida  que  se  impõe.   (TJMG  -   Rec  em  Sentido
Estrito   1.0707.08.169056-2/001,  Relator(a):  Des.(a)
Antônio  Carlos  Cruvinel  ,  3ª  CÂMARA  CRIMINAL,
julgamento em 11/04/2017, publicação da súmula em
20/04/2017) 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -  DECISÃO DE
PRONÚNCIA  -  HOMICÍDIO  QUALIFICADO  -
PRELIMINAR  DO  MP  -  INTEMPESTIVIDADE  DO
RECURSO  DEFENSIVO  -  NÃO  CONFIGURADA  -
PRESENÇA  DE  INDÍCIOS  SUFICIENTES  DE
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - ISENÇÃO
DAS  CUSTAS  PROCESSUAIS  -MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO  DE  PRONÚNCIA  -  RECURSO  NÃO
PROVIDO.
-  Considerando  que  o  mandado  de  intimação  não
demonstrou o posicionamento do acusado quanto ao
interesse de recorrer da sentença, necessária se torna
a  realização  de  nova  diligência  para  apurar  sua
pretensão recursal.
-  A  decisão  de  pronúncia  é  baseada  apenas  na
materialidade  do  fato  e  na  existência  de  indícios
suficientes  de  autoria  ou  de  participação,  atento  ao
disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.
-  Se  há  real  indício  de  autoria  e  prova  da
materialidade, outro não poderia ser o caminho senão
a admissibilidade do julgamento pelo Tribunal do Júri,
pois, ainda que existissem outros elementos nos autos
a  suscitar  eventual  dúvida,  a  pronúncia  se  imporia
como medida jurídica salutar, em respeito ao princípio
in dubio pro societate […] (TJMG -  Rec em Sentido
Estrito   1.0183.16.006670-4/001,  Relator(a):  Des.(a)
Jaubert  Carneiro  Jaques  ,  6ª  CÂMARA CRIMINAL,
julgamento em 21/03/2017, publicação da súmula em
31/03/2017) 

Por outro lado, o artigo 415 do Código de Processo Penal Pátrio

somente possibilita a absolvição sumária do acusado quando:

I – provada a inexistência do fato:
II – provado não ser ele o autor ou partícipe do fato;
III – o fato não constituir infração penal;
IV  –  demonstrada  causa  de  isenção  de  pena  e  de
exclusão de crime [...]

Dessa forma, exige-se a prova inconteste de que o recorrente não

Desembargador João Benedito da Silva
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seria o autor da prática denunciada, o que não é a espécie, eis que existe

fundada dúvida, inclusive, com depoimentos firmes no sentido contrário à tese

defensiva, devendo tais dúvidas serem espancadas pelo Sinédrio Popular, por

não ser admissível tal incursão nesta fase.

A propósito, essa é a lição da doutrina processualista, no escólio

de Denilson Feitoza:

Nos  procedimentos  dos  crimes  que  não  são  da
competência  do  tribunal  do  júri,  para  que  o  juiz
absolva, basta a dúvida se deve condenar ou absolver.
Na hipótese de absolvição sumária  é  diferente,  pois
deve haver prova plena no sentido da absolvição, uma
vez  que,  absolvendo,  o  juiz  está  subtraindo  do
julgamento do tribunal do júri a causa e isto somente
deve ser feito diante de prova categórica. (in Direito
Processual Penal,  Teoria,  Crítica e Práxis,  5ª  ed.,  p.
462)

Neste norte, não havendo dúvida da existência do crime e de que

há indícios suficientes de que o recorrente seja um dos autores, e não existindo

motivo  determinante  para  absolvição  sumária  ou  para  sua  impronúncia,  a

pronúncia é medida que se impõe, devendo, então, o recorrente Danilo Vieira

Crispim se  submeter  a  julgamento  perante  o  Tribunal  do  Júri,  como  bem

decidido pelo magistrado a quo.

Forte em tais razões, nego provimento ao recurso, mantendo a

pronúncia por todos os seus fundamentos.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da Silva, relator,

Carlos Martins Beltrão Filho e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Desembargador João Benedito da Silva
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Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco Sarmento

Vieira, 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, 22 de agosto de 2017.

             Des. João Benedito da Silva
        RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


