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APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  IMPRONÚNCIA.
AUSÊNCIA DE  INDÍCIO  SUFICIENTE  DE
AUTORIA. IRRESIGNAÇÃO  DO  ÓRGÃO
MINISTERIAL.  SUPLICA  PELA
PRONÚNCIA  DO  ACUSADO.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DO APELO.

Havendo  prova  da  materialidade  delitiva,
mas ausente indício razoável de ser o réu o
autor do crime doloso praticado contra a vida
da vítima,  a  impronúncia é medida que se
impõe. 
 
A  absolvição  sumária  é  possível  nas
hipóteses  taxativamente  previstas  no  art.
414  do  Código  de  Processo  Penal,  que
consistem na prova da inexistência do fato,
na constatação de não ser a parte o autor ou
partícipe do fato, na não constituição do fato
como infração penal ou na demonstração de
causas de isenção de pena ou de exclusão
do crime. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do  Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  NEGAR  PROVIMENTO  AO
APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM HARMONIA COM
O PARECER MINISTERIAL.

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo representante do

Ministério Público (fl.194), contra decisão proferida pelo Juízo da comarca de

Paulista/PB (fls.191/192v) que julgou improcedente a denúncia, e nos termos

do art. 414 do CPP, Impronunciou o acusado Adalberto Cândido da Silva da

imputação prevista no art.121, § 2º, I, II e IV, c/c o art. 121,§ 2º-A, inc. I, do

CP.

Em suas razões (fls. 215/221), o Apelante, objetiva, em síntese, a

reforma  da  sentença,  com  a  consequente  pronúncia  do  acusado,  porque

comprovada a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria delitiva,

devendo o mérito da questão ser apreciado pelo Sinédrio Popular.

Contrarrazoando, o apelado, pugna pela manutenção da decisão

(fls. 225/229).

A douta Procuradora de Justiça, por seu Procurador Joaci Juvino

da Costa Silva, em Parecer (fls. 234/237), opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

O  representante  do  Ministério  Público  ofertou  denuncia  contra

Adalberto Cândido da Silva, como incurso nos art.121, § 2º, I, II e IV, c/c o

art. 121,§ 2º-A, inc. I, do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 07 de dezembro de 2015, por volta

das  13h00min,  na  rua  Projetada,  s/n,  Alto  da  Boa  Vista  (residência  do
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denunciado e da vítima),  cidade de Paulista/PB, o denunciado matou  Maria

Nazaré de Sousa, sua mãe, por motivo torpe (aquisição de drogas), mediante

asfixia, com uso de uma corda de rede, contra mulher por razão da condição

do sexo feminino em situação que envolve violência doméstica e familiar.

Relata também, a denúncia, que o acusado residia com a vítima e

na oportunidade exigiu-lhe dinheiro para aquisição de drogas, o que foi negado

pela genitora. O denunciado insatisfeito, passou a agredir a vítima, causando-

lhe lesões em seu seio, bem como em sua boca, em seguida com uma corda

passou a asfixiá-la causando-lhe os ferimentos de fls. 19/22.

 

Concluída  a  instrução  criminal,  o  Juiz  julgou  improcedente  a

denúncia com supedâneo no  art. 414 do CPP,  impronunciando o acusado

Adalberto Cândido da Silva, das imputações previstas nos art.121, § 2º, I, II e

IV, c/c o art. 121,§ 2º-A, inc. I, do Código Penal.

Contra referida decisão, o Ministério Público recorreu, alegando,

em síntese, a reforma da sentença, com a consequente pronúncia do acusado,

porque comprovada a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria,

devendo o mérito da questão ser apreciado pelo Sinédrio Popular.

Entretanto, apreciando o acervo probatório produzido nos autos,

entendo que o pleito ministerial não merece guarida e a solução adotada pelo

douto Juiz, deve ser mantida, pelas seguintes razões.

Inicialmente, convém esclarecer, nos termos do artigo 5º, inciso

XXXVIII,  da Constituição Federal, a competência para julgar crimes dolosos

contra a vida, é atribuída ao Tribunal do Júri,  razão pela qual não cabe ao

magistrado, nessa fase processual, aprofundar-se no direito material vindicado,

devendo restringir-se à análise perfunctória dos fatos.

Desembargador João Benedito da Silva
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É sabido  que  a  pronúncia  é  decisão  por  meio  da  qual  o  juiz,

convencido  da  ocorrência  do  fato  delituoso  e  da  presença  de  indícios

indicativos da autoria, encaminha o processo para julgamento do Tribunal do

Júri,  o qual,  como já estabelecido, tem a competência constitucional para o

julgamento de crimes dolosos contra a vida.

 Conforme dispõe o artigo 413, do Código de Processo Penal, a

decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do

fato  e  de  indícios  suficientes  de  autoria  ou  de  participação,  atentando  o

magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, e em homenagem ao

princípio  in  dubio pro societate,  o  caso deve ser  remetido à apreciação do

Conselho de Sentença. 

Contudo, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal,

quando o juiz não verificar a existência de indícios suficientes quanto à autoria

ou à materialidade do delito, deverá impronunciar o réu.

 Na lição do doutrinador Fernando Capez, a impronúncia, é: 

[...] é uma decisão de rejeição da imputação para
o julgamento perante o Tribunal do Júri, porque o
juiz não se convenceu da existência do fato ou de
indícios suficientes  de  autoria  ou  participação.
Nesse  caso,  a  acusação  não  reúne  elementos
mínimos  sequer  para  ser  discutidos.  Não  se
vislumbra  nem  o  fumus  boni  iuris,  ou  seja,  a
probabilidade de sucesso da pretensão punitiva”
(Curso de Processo Penal, 2011, 18ª edição, São
Paulo: Saraiva, p. 642)

Sobre  o  assunto  “indícios  suficientes  de  autoria”,  ensina

Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 13º edição,

Ed. Forense, pág. 877):

Desembargador João Benedito da Silva
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“(…) É imperiosa a verificação acerca da autoria
ou participação. Logicamente, cuidando-se de um
juízo de mera admissibilidade da imputação, não
se demanda certeza, mas elementos suficientes
para  gerar  dúvida  razoável  no  espírito  do
julgador.  Porém,  ausente  essa  suficiência,  o
melhor caminho é a impronúncia, vedando-se a
remessa  do  caso  à  apreciação  do  Tribunal  do
Júri.(...)”

Nesse sentido, seguem os seguintes escólios:

APELAÇÃO-CRIME. CRIMES CONTRA A VIDA.
TRIBUNAL  DO  JÚRI.  DUPLA  TENTATIVA  DE
HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  AUSÊNCIA  DE
INDÍCIOS  SUFICIENTES  DE  AUTORIA.
IMPRONÚNCIA MANTIDA. Impronúncia. Não há
indícios suficientes de autoria delitiva. A tia do
denunciado  disse  ter  conhecimento,  na  fase
inquisitorial,  de  que  o  réu  poderia  estar
envolvido  no  delito  em  virtude  das
companhias que mantinha. Contudo, em juízo,
retificou  as  declarações  anteriormente
prestadas. Fragilidade das provas constantes
aos autos. Ausência de indícios suficientes de
autoria delitiva. Parecer do Ministério Público
pelo  improvimento  do  recurso  da  acusação.
RECURSO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO
IMPROVIDO.” (Apelação Crime Nº 70068781467,
Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do
RS,  Relator:  Diogenes  Vicente  Hassan  Ribeiro,
Julgado em 24/08/2016)

EMBARGOS  INFRINGENTES.  CRIME  DOLOSO
CONTRA A VIDA.  IMPRONÚNCIA.  MANUTENÇÃO.
NECESSIDADE.  AUSÊNCIA  DE  INDÍCIOS
SUFICIENTES  DE  AUTORIA.  MERAS
CONJECTURAS.  Se  as  provas  dos  autos  não
trazem indícios suficientes de autoria do crime de
homicídio imputado à acusada, deve ser mantida a
sua  impronúncia.  Meras  conjecturas  não  podem
ser  confundidas  com  indícios  suficientes  de
autoria. V.V. 1.  A sentença de pronúncia consiste
em  mero  juízo  de  admissibilidade  da  acusação,
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bastando, para tanto, o convencimento acerca da
materialidade do fato e dos indícios suficientes de
autoria, a teor do disposto no art. 413 do Código
de Processo Penal. 2. Satisfeita a exigência legal e
não  evidenciada  qualquer  descriminante  a  que  se
refere o art.  23 do Código Penal,  alguma causa de
isenção de pena ou ainda qualquer  das   hipóteses
previstas  no   art.    415   do  Código de Processo
Penal, a pronúncia é a medida de rigor. ( TJMG ; EI
1.0249.14.000622-5/002;  Relª  Des.  Denise Pinho da
Costa  Val;  Julg.  02/06/2015;  DJEMG  17/06/2015)
(DESTAQUES DE AGORA)

PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA
DA RÉ. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE
AUTORIA.  EXCLUSÃO DA  QUALIFICADORA  DE
DISSIMULAÇÃO  EM RELAÇÃO  AOS   CORRÉUS.
DECISÃO  CONFIRMADA.  1  RÉ  IMPRONUNCIADA
NA ACUSAÇÃO DE INFRINGIR O ARTIGO 121, § 2º,
INCISOS  I,  III   E   IV,   DO   CÓDIGO   PENAL.
PRONÚNCIA DOS CORRÉUS, COM EXCLUSÃO DA
QUALIFICADORA DA DISSIMULAÇÃO.  A denúncia
afirmada que todos eles teriam agido em conluio para
assassinar  a  vítima,  que  teria  sido  atraída
traiçoeiramente  pela  ré  até  o  local  do  crime.  2  a
pronúncia não exige  certeza   da   autoria,    mas
apenas  a  prova  da  materialidade  do  crime  e  dos
indícios  que  permitam   indicar    alguém   como
provável  autor.   Mas o artigo 413  do   código   de
processo  penal  exige.  Indícios  suficientes,
indicando   a   necessidade  de   embasamento
em elementos  consistentes  e plausíveis. Se   os
indícios da  colaboração imputada  à   agente   são
inconsistentes, baseados  exclusivamente   a   um
único depoimento colhido  na  fase inquisitória,
renegado  em  juízo,   não   há   como   subsistir   a
pronúncia. 3  quando  a  denúncia  afirma
peremptoriamente  que  a  qualificadora  da
dissimulação se assenta em ações que teriam sido
praticadas pela ré impronunciada, o seu afastamento
do  processo  por  inconsistência  dos  indícios  de
participação implica necessariamente  o   afastamento
dessa  imputação, baseada no artigo 121, § 2º, inciso
IV,  do  Código  Penal,  aos  corréus.  4  recurso
desprovido.  (TJDFT;  Rec  2014.12.1.001730-7;  Ac.
871.336;Primeira Turma Criminal;   Rel.   Desig.   Des.
George Lopes  Leite; DJDFTE 10/06/2015; Pág. 116)
(SEM GRIFOS NO ORIGINAL).
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Reforço,  por  oportuno,  que  o  art.  155  do  CPP é  enfático  no

sentido de que: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova

produzida  em contraditório  judicial,  não  podendo  fundamentar  sua  decisão

exclusivamente  nos  elementos  informativos  colhidos  na  investigação,

ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

No caso, consoante verifica-se na sentença de impronúncia (fls.

191/192v), o douto magistrado a  quo considerou inexistentes os indícios de

autoria do crime de homicídio praticado contra a vítima, assim fundamentando:

“(...) De acordo com a denúncia, no momento do crime o
acusado e a vítima teriam discutido, ocasião em que o réu a
agrediu,  e,  ato  contínuo,  teria  a  estrangulado  com  uma
corda, causando-lhe morte no mesmo local.

Ocorre que, concluída a instrução criminal, não se apurou
com verosimilhança tivesse sido o denunciado o autor do
crime.  A instrução  criminal  não  conseguiu  reunir  indícios
firmes  acerca  da  autoria  do  crime  em  tela.  Todos  os
depoimentos são bastante favoráveis ao acusado, que, por
sua vez, negou a prática do crime.

As testemunhas ouvidas em Juízo não apontam o acusado
como o responsável pela morte da sua mãe. O réu, por sua
vez,  confirma  que  agrediu  a  mãe  na  boca,  poucos  dias
antes da sua morte, o que também é informado por outra
filha da vítima.  Nesse ponto,  inclusive já  não prospera a
denúncia, pois afirma que tal agressão e o estrangulamento
se deram no mesmo momento.

No entanto,  quanto ao estrangulamento o acusado nega.
Afirma  que  estava  dormindo  após  o  almoço  e,  quando
acordou, encontrou a mãe enforcada, pendurada em uma
corda  que  usava  para  fazer  redes.  Neste  momento,
desesperado, teria cortado a corda, deitado a mãe no chão
e saído do local atordoado. Como ficou sabendo que estava
sendo  apontado  como autor  do  crime,  por  ter  fugido  do
local, preferiu não ir ao sepultamento da vítima.

Uma das testemunhas ouvidas, filha da vítima, informa aos
autos  que  poucos  dias  antes  da  sua  morte,  a  vítima
manifestou  vontade  de  acabar  com  sua  vida,  utilizando
justamente uma corda de rede. Afirma que a mãe dizia que
a vida não tinha mais sentido, e que isso começou após ela
perder dois filhos. Por sua vez o acusado também informa
que a vítima, quando bebia, dizia que iria se matar.

Desembargador João Benedito da Silva
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Dos  depoimentos  colhidos  em  juízo,  trago  a  baila  os
seguintes trechos:

“Juiz: Você  ouviu  falar  que  foi  seu  irmão?  Havia  algum
comentário na rua que havia sido seu irmão?  Declarante:
Não;  Juiz: O senhor sabe dizer  porque ele foi  acusado?
Declarante: Não.  Não  sei  (09:48)”.  Cândido  Pereira  da
Silva Neto. 

“Promotor: Segundo o policial que informou aqui, ficaram
alguns comentários que teria sido Betinho que havia feito
isso. A senhora ouviu algum comentário nesse sentido?
Testemunha: Não  (06:25);(…)  Promotor: A senhora  em
seu depoimento [na esfera policial]  disse o seguinte: que
escutou  comentários  na  cidade  que  o  filho  da  vítima,
Betinho,  tinha matado a própria  mãe.  Testemunha: Não.
Não escutei isso.(…) - Jaline Mércia Pereira.

“Promotor: Algum vizinho  disse  “olha  foi  o  seu  irmão”?
Declarante: Não,  chegou  nenhum  vizinho  não.  Eu  vim
saber  já  no outro  dia  esse  comentário,  quando a polícia
chegou(03:50) – José Cláudio Pereira. 

“Declarante: No  local  havia  um  fio  vermelho  e  uma
tesoura(03:48) (…) Promotor: Sua mãe já havia tentado se
matar alguma vez? Declarante: Não senhor, só que nesse
dia  que  eu  falei  com  ela  por  telefone,  ela  falou  nesse
bendito  fio  de  rede,  que  tava  com  vontade  de  morrer
enforcada,  e  ainda  falou  nesse  fio  de  rede  (04:50);
Promotor: Você disse aqui que chegou a ouvir comentários
que  teria  sido  Betinho,  quem foi  que  comentou  isso?  A
população? Declarante: Que teria sido ele: Não, não disse
isso não. Foi o delegado que falou(05:58)(…) Ela falou por
telefone, vou até repetir as palavras dela: “Isso não é vida,
eu já pensei até em morrer enforcada. Tem um fio de rede e
já  pensei  até  em  me  enforcar  com  ele”.  Ela  sofria  de
problema  de  depressão  porque  já  havia  perdido  dois
filhos(09:00; (…) Eliana Cândido da Silva Lucena. 

Com  efeito,  analisando  primeiramente  a  materialidade,
entendo que esta  não ficou suficientemente demonstrada
nos autos. Em que pese o perito ter apontado que houve
um estrangulamento, pelo fato de a marca do pescoço da
vítima ser horizontal, contínua e uniforme na profundidade,
não é isso que explicam as próprias imagens constantes no
laudo. Pelas fotos de fls. 26 e 28, percebe-se que o sulco
possui  caráter  ascendente,  além de haver interrupção na
região do nó, características típicas de enforcamento, razão
pela  qual  entendo  que  não  ficou  claro  se  houve
enforcamento ou estrangulamento.

Ocorre que superada a questão da materialidade, embora
se  considere  ter  havido,  em  tese,  um  estrangulamento,
entendo  que  concluída  a  instrução  criminal,  os  indícios
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colhidos  não  são  seguros  e  coerentes  o  suficiente  para
atribuir ao réu a autoria delitiva e submetê-lo a julgamento
pelo Júri Popular. O acervo probatório quanto à participação
do  acusado  no  crime  aqui  tratado,  é  frágil  demais,  não
havendo  como  vinculá-lo  ao  crime  em tela.  Tudo  restou
nebuloso, sem clareza que justificasse uma pronúncia.(...)”. 

Agiu com acerto o douto magistrado, eis que analisando o acervo

probatório colhido no caderno processual, verifica-se a inexistência de indícios

suficientes da autoria delitiva atribuída ao recorrido. 

O Apelado nega a prática delitiva, conforme se pode aferir do seu

interrogatório em Juízo (mídia – fl. 155.). Por outro lado, a versão do apelado

vem  confortada  pelas  provas  testemunhais/declarantes  ouvidas  em  Juízo

(mídia – fls.155), já que nenhuma delas afirma ser o denunciado o responsável

pela morte da vítima. 

Ademais,  some-se  a  isso,  o  depoimento  da  declarante  Eliana

Cândido da Silva Lucena (mídia-fl.155), filha da vítima, afirmando que poucos

dias antes da sua morte, a vítima manifestou vontade de acabar com sua vida,

utilizando justamente uma corda de rede. Acrescentou ainda, que a genitora

sofria de problema de depressão porque já havia perdido dois filhos.

Dessa feita,  pelo que ficou apurado, com relação à autoria do

crime, não existem indícios suficientes que possam ensejar a pronúncia do réu.

De modo que, a sentença está bem fundamentada, não merecendo qualquer

reparo, devendo ser mantida como lançada originariamente.

Ademais,  a  decisão  de  impronúncia  não  faz  coisa  julgada

material. É lícito ao Ministério Público retomar a ação penal caso surjam novos

indícios suficientes de autoria.

 Daí  porque  e  diante  de  todo  o  mais  quanto  exposto, NEGO

Desembargador João Benedito da Silva
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PROVIMENTO ao apelo.

 É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,    o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Benedito da Silva, relator, e Márcio Murilo da Cunha Ramo. Presente à

sessão o Excelentíssimo Senhor José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 10 (dez)

dias do mês   de abril de 2018.

  Des. João Benedito da Silva

RELATOR
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