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RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  NEGATIVA  DO  DIREITO  DE
RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO.

- Não se presta o recurso em sentido estrito a discutir a matéria
proposta. Deveria a defesa ter recorrido no âmbito próprio, qual
seja, através de habeas corpus.

PRONÚNCIA.  IRRESIGNAÇÃO. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESENTRANHAMENTO DAS
PROVAS  PRODUZIDAS  ATRAVÉS  DA
INTERCEPTAÇÃO  TELEFÔNICA.  DESPACHO
DEVIDAMENTE  FUNDAMENTADO.  PROVA  LÍCITA.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
SOCIETATE. ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS NAS FASES
INQUISITORIAL  E  JUDICIAL  QUE  SUPREM  A
EXIGÊNCIA DO ART. 413,  CAPUT,  DO CPP. INDÍCIOS
SUFICIENTES  DE  AUTORIA.  NECESSIDADE  DE
SEREM  LEVADAS  AO  CRIVO  DO  JÚRI.
DESPROVIMENTO.

- A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, com
o fim único de submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do
Júri,  sendo  sua  natureza  meramente  processual.  Desse  modo,
basta  ao  Juiz  estar  convencido  da  existência  do  crime  e  dos
indícios da autoria ou de participação, bem como da existência
de  prova  da  materialidade,  sem  prejuízo  ao  princípio  da
presunção de inocência do acusado.

-  Quanto  à  interceptação,  se  a  escuta  estava  autorizada
judicialmente, através de despacho devidamente fundamentado,
não há falar em prova ilícita ou inadmissível.

RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NA PARTE



CONHECIDA DESPROVIDO.

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 conhecer parcialmente o recurso e
nesta parte, desprovido, nos termos do voto do relator, em harmonia com o parecer
ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se  dos  recursos  em  sentido  estrito interpostos  pelos
denunciados  Luam Sousa Araújo (fls. 1.056/1.066) e Lucinaldo Manoel de Araújo
(1.067/1.077), em face da decisão das fls. 1.045/1.049, prolatada pelo Juiz de Direito do
1º Tribunal do Júri da Comarca de Campina Grande,  Dr. Horácio Ferreira de Melo
Júnior, nos autos da ação penal acima numerada, que os pronunciou pela imputação
prevista no art. 121, § 2º, IV do CP para Luam Sousa Araújo e art. 121, §2º, IV c/c
art. 29, todos do CP  para Lucinaldo Manoel de Araújo, por considerar que existem,
nos autos, indícios de autoria da conduta criminosa e prova suficiente da materialidade,
a qual vitimou Felipe Diego Gonçalves, que recaem sobre as pessoas dos denunciados. 

Narra a exordial que:

“(…) os denunciados, no dia 27 de junho de 2016, por volta das 21:00hs, na
Rua Roberto de Andrade C. Pinto Rocha, bairro do Jardim Quarenta, nesta
cidade,  fazendo  uso  de  revólver,  que  posteriormente  foi  apreendido  no
interior da residência  do acusado Luam de Sousa Araújo,  produziram
ferimentos em Felipe Diego Gonçalves, o qual, em face da gravidade veio a
óbito no mesmo local.
A vítima havia chegado de viagem momentos antes e encontrava-se naquele
local  em companhia de uma namorada de nome Marinez  Maria da Silva,
oportunidade em que os acusados ali chegaram, em uma moto, passando um
deles a disparar contra a vítima, ferindo-a, o que provocou sua morte segundo
o laudo de exame cadavérico de fls.  196/200 e laudo pericial  de local  de
morte violenta de fls. 207/246 dos autos.
Ficou esclarecido pela autoridade policial  que a vítima cumpriu pena nos
presídios desta em períodos coincidentes com os acusados, ficando a vítima
ameaçada de morte porquanto, segundo as informações, adquiriu a fama de
ser  “caboeta”,  já  que  levava  ao  conhecimento  da  direção  do  presídio  o
comportamento dos demais detentos. Cita-se como caso concreto o fato de
que, antes de sair do presídio, a vítima revelara ao diretor do estabelecimento
certo  plano  de  fuga,  inclusive,  revelando  o  local  onde  havia  bananas  de
dinamite que seriam usadas pelos presos para conseguirem fugir do local.
Após a morte da vítima foram iniciadas as investigações e de logo os nomes
dos acusados passaram a figurar como responsáveis pelo delito

A denúncia  foi  recebida em  06/12/2016  (fl.  329),  os réus
foram devidamente citados, prisão temporária convertida em preventiva de ambos os
acusados (fls. 409/410). 

Apresentada  a defesa de  Luam  de  Sousa  Araújo às fls.
588/590, através  de advogado.  Apesar  de citado,  para  o  réu  Lucinaldo Manoel  de
Araújo decorreu o prazo de apresentar sua defesa preliminar, conforme certidão de fl.
591, por isso lhe foi nomeado defensor público.



Prosseguiu regularmente todo o processo. Decisão de pronúncia
proferida às fls. 1.045/1.049.

Inconformados  com  a  decisão,  os  denunciados  atravessaram
recursos fls. 1.056/1.066 e 1.067/1.077. Nas razões recursais, ambos arguem a negativa
de  autoria,  motivo  pelo  qual  pugna  pela  absolvição  sumária  e  consequente
impronúncia,  em  virtude  de  alegar  que  faltam  condições  para  se  atribuir  aos
recorrentes a culpa pelo óbito da vítima.

Nas  contrarrazões das  fls.  1.079/1.084,  o  Ministério  Público
pugnou  pelo  improvimento  dos  recursos  e  a  consequente  manutenção  da  decisão
recorrida. 

  Realizado juízo de retratação, onde se manteve a decisão, fls.
1.087.

Nesta  instância,  a  Procuradoria  de  Justiça,  no  parecer do
Procurador  de  Justiça  Amadeus  Lopes  Ferreira,  fls.  1.116/1.122,  opinou  pelo
desprovimento dos recursos. 

É o relatório.

VOTO: 

Ante o exposto fático, ao recorrer, pretendem os pronunciados a
sua despronúncia e absolvição sumária, ao argumento de que não foram os autores do
delito.

Preliminarmente,  cumpre  destacar,  quanto  à  insurgência  dos
recorrentes sobre a   negativa do direito de recorrer em liberdade, que, em observância
art. 581 do CPP, não prevê o rol taxativo situações envolvendo essa temática,  não se
prestando o recurso em sentido estrito a discutir a matéria proposta. Deveria a defesa
ter recorrido no âmbito próprio, qual seja, através de habeas corpus.

Como é cediço, a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da
acusação, com o fim único de submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo
sua natureza meramente processual. Desse modo, basta ao Juiz estar convencido da
existência do crime e dos indícios da autoria ou de participação,  bem  como  da
existência de prova da materialidade. 

Assim sendo, a prova segura da materialidade quanto ao fato e
de indícios de autoria do ora recorrente no evento delituoso narrado na denúncia bastam
para fundamentar a pronúncia, sendo que eventuais dúvidas ou contradições na prova se
resolvem, nesta fase, em favor da sociedade, e não em benefício do réu.

Para tanto, assim dispõe o art. 413 §1º do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se
convencido da materialidade do fato e da existência de indícios
suficientes de autoria ou de participação. 

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da
materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou



de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar
incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as
causas de aumento de pena.

Por isso, nos termos do art. 413 do CPP, constando nos autos
indícios suficientes de autoria do delito doloso contra a vida e prova da materialidade,
cabível é a pronúncia do acusado, submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal Popular.

Na hipótese dos autos, os indícios de autoria dos réus restaram
consubstanciados no caderno processual,  uma  vez  que  todas  as  provas  dos  autos
apontam nesse sentido, como se percebe às mídias de fls. 958, 989 e 994, pois durante
as oitivas perante a autoridade judicial os declarantes afirmaram que os comentários
acerca do crime foram no sentido de que Luam Sousa Araújo e Lucinaldo Manoel de
Araújo teriam sido os autores dos disparos efetuados contra a vítima. 

Analisando o presente caderno processual, não há como acolher
a versão de negativa de autoria dos acusados neste estágio, posto que as informações
apuradas não conduzem a um juízo de certeza neste momento, consoante se infere dos
seguintes depoimentos testemunhais:

Em juízo, a testemunha Wellington Ferreira de Souza, poliocial
militar, aduz que:

“(...) a dona da residência onde a vítima morreu gritava “foi Luam e
Naldinha”,  mas quando seu filho chegou ela não repetiu  mais as
acusações. Segundo a testemunha, a vítima teria ido comprar pastel
e ao voltar foi perseguido; afirma, ainda, que ficou sabendo que a
arma do crime foi apreendida em posse de Luam e o confronto
balístico deu positivo com a arma utilizada neste crime;  e que
ficou sabendo que Luam e Naldinho são irmãos”.

A testemunha Alcir Francisco Ribeiro, policial militar, diz que:

“(...) foi chamado pelo CIOP e no local do crime ficou incumbido de
conter  a  população  e  proteger  a  cena  do  crime;  diz  ter  ficado
sabendo, através de seus colegas que entraram na residência onde a
vítima foi morta que a dona da casa dizia que os autores do crime
haviam sido Luam e Naldinho, relatando, ainda, que a vítima foi
perseguida e tentou se abrigar dentro de sua casa, local onde faleceu;
Diz que os populares informaram que Naldinho ainda se encontrava
na região após a morte da vítima, no entanto ele não foi encontrado;
e que a arma do crime foi apreendida na casa de Luam”.

A testemunha Ademário Silva Barzante, pai da vítima, diz que:

“(...) seu filho Cláudio lhe ligou comunicando que dois indivíduos
numa moto estavam perseguindo Felipe e este entrou na casa de uma
senhora  tentando  fugir,  mas  acabou  encurralado  e  executado.
Segundo Ademário, o nome que surgiu como autor dos disparos foi
o de Luam e que o irmão dete, Naldinho, seria o piloto da moto.
Felipe teria lhe dito que quando saiu do presídio havia dois irmãos,
galeguinhos,  que  queriam  matá-lo  e  que  já  haviam  tentado.
Ademário  conta  que  soube  que  Felipe  tinha  fama  de  “x9”  no
presídio e que já havia delatado um plano de fuga, mas não sabe
informar se a morte da vítima foi motivada por este fato, tampouco
surgiram comentários sobre o motivo do crime. Surgiu o comentário
de que alguém, de dentro do presídio, havia mandado executarem a
vítima”.



A testemunha Ana Lúcia da Silva Santos disse que:

“Felipe faleceu dentro da sua casa e que havia pego uma faca antes
do crime, mas não sabe a razão disso; que ouviu comentários de que
Luam foi o autor do crime, mas que desconhece o motivo”.

Carlos Alberto Santos Ferreira, policial militar, informou em
seu testemunho que:

“entrou em contato com a dona da casa na qual Felipe faleceu e esta
lhe  informou  que  Luam  e  Naldinho  haviam  sido  os  autores  do
crime”.

A testemunha Jadiel Andrade afirma que:

“era colega da vítima e que tomou conhecimento de sua morte; que
Felipe  tinha  fama  de  ”x9”  no  presídio  e  que  os  cometários  que
surgiram foram de que Luam e Naldinho foram os responsáveis pelo
crime”.

A mãe  da  vítima,  Maria  José  Gonçalves  Barzante,
afirma que:

“seu filho já havia sido esfaqueado na prisão e dias antes de ser
executado sofreu uma tentativa de homicídio; que seu filho teria lhe
contado que os autores desta tentativa de homicídio anterior foram
Luam  e  Naldinho,  a  mando  de  Cássio.  Contou  que  ouviu
comentários  de  que  seu  filho  costumava  entregar  os  presos  no
presídio”.

A testemunha Marinez Maria da Silva disse que:

“tinha um relacionamento com Felipe e que os dois viajaram para o
sertão. Quando voltaram de viagem, foi com Felipe até a casa de
Ana Lúcia, momento em que a vítima pegou uma fac e foi deixá-la
em casa, que fica próximo ao local do crime. Momentos depois, a
vítima foi assassinada. Afirma que quando Felipe viu os sujeitos na
moto já ficou assustado e pediu socorro a Ana Lúcia, mas ela fechou
as  portas  por medo,  sendo a vítima alvejada  com os disparos  de
arma de fogo”.

Ante a robusta prova testemunhal produzida durante o inquérito
policial  (operação  desforra)  e  instrução  processual,  inclusive  tomando  por  base  a
interceptação  telefônica  a  partir  das  fls.  596,  não  encontra  guarida  o  pretenso
provimento dos recursos. 

Dessa  forma, quanto  à   interceptação  ,  s  e  a  escuta  estava
autorizada judicialmente,  através de despacho    devidamente     fundamentado  ,    não há
falar em prova ilícita  ou  inadmissível,  configurando-se  essa  alegação  como mera
manobra defensiva, objetivando o desentranhamento das provas dos autos. 

Na verdade, para a despronúncia ou absolvição sumária, em
sede de recurso em sentido estrito, é necessário que a prova produzida retrate, com
absoluta segurança, de forma inconteste, não ter o agente praticado a ação delituosa,
ou que este, ao praticá-la, tenha se conduzido ao abrigo de causa excludente de
antijuridicidade – situação não vislumbrada na hipótese vertente.



Apesar da negativa de autoria do delito por parte dos acusados,
não houve a comprovação, de plano, de que eles  não  tenham praticado o que  está
prescrito no tipo penal, decerto, questões que serão melhores analisadas no Plenário do
Júri, vigendo, assim, o princípio do in dubio pro societate. Portanto, agiu bem o douto
Magistrado primevo ao pronunciar os ora recorrentes, adiante:

“Materialidade comprovada no laudo tanatoscópico juntado às fls. 197/200.
Pela análise do laudo tanatoscópico, constata-se que a vítima sofreu lesões
transfixantes  de pulmões  com hemorragia volumosa subsequente,  isto  por
meio perfurocontundente, que causaram a morte da vítima.
(…)  Além  da  ampla  prova  testemunhal  produzida  e  da  quebra  de  sigilo
telefônico, deve-se mencionar, ainda, que há nos autos um laudo de confronto
balístico, fls. 280/290, que conclui que os projéteis que causaram a morte da
vítima foram expelidos pelo cano da arma de fogo apreendida na casa do
acusado Luam.
(...)finda a instrução processual e convencendo-me da existência de indícios
de autoria que recaem contra Luam de Sousa Araújo e Lucinaldo Manoel de
Araújo, segundo os quais o primeiro teria sido ao autor dos disparos de arma
de fogo e o segundo seria o piloto da moto que trouxe e deu fuga ao primeiro
réu, por tudo que exposto acima, outro caminho não há senão o de levar estes
denunciados a julgamento por seus semelhantes.  Na decisão de pronúncia,
por expressa disposição legal, descabe ao juiz singular adentrar no mérito da
questão,  cuja competência  é  exclusiva  do conselho sentenciante  conforme
previsão constitucional,  sendo esse o caso em que os indícios apontam os
denunciados  como  responsáveis  pelo  homicídio  da  vítima  Felipe  Gomes
Gonçalves.
No tocante à qualificadora inserida na denúncia, surpresa, diante do que foi
narrado pelas testemunhas, percebe-se que a vítima não teve possibilidade de
defesa,  o  que  levou  a  tentar  esconder-se  atrás  de  um  muro  da  cada  da
testemunha Ana Lúcia, mas ficou encurralado e sendo executado. Assim, a
qualificadora resta suficientemente configurada neste momento, devendo ser
submetida à apreciação do Conselho de Sentença.”

Por ora, como já dito, não havendo prova cabal definitiva, fora
de qualquer dúvida, de que o recorrente não tenha praticado o fato delituoso, o caminho
correto a seguir é o da remessa do feito ao Sinédrio Popular, para julgamento do
Tribunal do Júri,  não  constituindo  tal  medida  ofensa  ao  princípio  constitucional  da
presunção de inocência.

Nesse sentido:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM
AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO.
DECISÃO  DE  PRONÚNCIA.  PREVALÊNCIA DO  PRINCÍPIO  DO  IN
DUBIO PRO SOCIETATE.  ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL.
1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no art. 413 do Código
de Processo Penal, que disciplina a sentença de pronúncia, não confronta
com  o  princípio  da  presunção  de  inocência,  máxime  em  razão  de  a
referida decisão  preceder o  judicium causae.  Precedentes:  ARE 788288
AgR/GO, Rel.  Min. Cármen Lúcia,  Segunda Turma, DJe 24/2/2014, o RE
540.999/SP, Rel. Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe 20/6/2008,
HC 113.156/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/5/2013.
2.  O acórdão recorrido extraordinariamente assentou: RESE -  Pronúncia -
Recurso de defesa - Impossibilidade de absolvição ou impronúncia - Indícios
de autoria e materialidade do fato - Negado provimento ao recurso da defesa.
3. Agravo regimental DESPROVIDO.
(STF -  ARE: 788457 SP,  Relator:  Min.  LUIZ FUX, Data de Julgamento:
13/05/2014,  Primeira  Turma,  Data  de  Publicação:  ACÓRDÃO
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PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 121, CAPUT E 121,
CAPUT C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVA.
OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. IN
DUBIO PRO SOCIETATE.
I - Em se tratando de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, o
julgamento pelo Tribunal Popular só pode deixar de ocorrer, provada a
materialidade do delito, caso se verifique ser despropositada a acusação,
porquanto aqui vigora o princípio in dubio pro societate.
II - Irreparável, na hipótese, o r. decisum combatido, eis que não ultrapassou
os limites impostos a este tipo de provimento jurisdicional, de modo a
configurar o vício da eloquência acusatória, e, simultaneamente, não
desatendeu aos comandos insertos nos arts. 413 do CPP e 93, IX da
Constituição Federal, apresentando-se suficientemente fundamentado. Na
prolação da r.  decisão de pronúncia, exige-se, forma lacônica e
acentuadamente comedida, sob pena do órgão julgador incorrer no vício do
excesso de linguagem.
III - Não é omissa a decisão de pronúncia que, fundamentadamente, afirma a
admissibilidade da acusação e, por conseguinte, afasta as teses defensivas
(legítima defesa e desclassificação do delito) por não ser a prova convergente
neste sentido (Precedente).  Ordem denegada”. (HC 133.718/MG, Rel.
Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe
12/04/2010)

Sendo assim, o exame mais apurado a respeito de sua pertinên-
cia fica delegado, pois, ao Conselho de Sentença, órgão que possui todo o respaldo para
fazê-lo, nos termos da competência que lhe é constitucionalmente assegurada.

Ante o exposto, em  harmonia  com  o  parecer  ministerial,
CONHEÇO  PARCIALMENTE  OS  RECURSOS  E,  NESTA  PARTE,
DESPROVEJO-OS, mantendo todos os termos da decisão vergastada. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Carlos Martins  Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,
dele  participando  também  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio
Murilo da Cunha Ramos, relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor e Marcos William
de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador).

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes
Ferreira, Procurador de Justiça.

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, 03 de abril de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


