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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

GABINETE DO DES. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 2011252-
84.2014.815.0000 – 1º Tribunal do Júri da Comarca da Capital 

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
RECORRENTE : Lúcia Afonso Diniz
ADVOGADOS : Manoel Almeida Tavares e outros
RECORRIDA : A Justiça Pública

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  Homicídio 
qualificado  (art.  121,  §  2º,  I,  III  e  IV,  do  CP). 
Convencimento  do  juiz  da  existência  de  indícios 
suficientes  de autoria  e  prova da materialidade do 
crime doloso contra a vida. Sentença de pronúncia 
Irretocável.  Submetimento dos acusados ao Tribunal 
do  Júri  popular.  Juízo  natural.  Desprovimento do 
recurso.

− Demonstrada  a  materialidade  do  crime  e 
existindo indícios suficientes de sua autoria, correta a 
decisão  do  juiz  de  pronunciar  a  acusada, 
submetendo-a ao julgamento pelo  Tribunal  do Júri, 
juízo natural para julgar os crimes dolosos contra a 
vida. Ademais, a decisão de pronúncia não se presta 
à prolação de juízo de certeza acerca da autoria do 
crime,  tarefa  incumbida  constitucionalmente  ao 
Tribunal do Júri Popular.
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Vistos, relatados e discutidos estes  autos acima 
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba, à unanimidade,  em  conhecer  e  NEGAR 
PROVIMENTO  ao  recurso  interposto,  em  harmonia  com  o  parecer 
ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito (RESE) interposto, 
à fl. 130, por Lúcia Afonso Diniz, já qualificada nos autos, contra decisão 
(fls. 119/125) do Juízo do 1º Tribunal do Júri da Comarca da Capital que a 
pronunciou pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do 
CP). 

Aduz a inicial acusatória (fls. 02/04) que a vítima Andrea 
Firmino Paulo foi morta a tiros por terceiro, a mando da acusada, no dia 30 
de abril de 2010, na Avenida Maciel Pinheiro, próximo à Casa do Artesão, 
nesta Capital, por volta da meia-noite.

Descreve  ainda  que  a  vítima  era  moradora  de  rua  e 
supostamente viciada em drogas. Ela mantinha um caso amoroso com o 
esposo  da  ré,  o  Sr.  Osmar  Alves  de  Alencar,  um  comerciante  das 
redondezas, encontrando-se grávida dele, o que era de conhecimento desta 
última. No dia do crime, a vítima estava na rua, em um conhecido ponto de 
consumo  de  drogas,  quando  um  homem  chegou  e,  após  “tirar  uma 
brincadeira” com a vítima, puxou uma arma e disparou várias vezes contra 
ela. Em seguida, fugiu em um carro.

Ao ser  ouvida na esfera policial,  a  acusada negou que 
tivesse conhecimento do caso amoroso de seu esposo com a vítima, o que 
levou o Delegado, diante da contradição com a própria versão do Sr. Osmar, 
a indiciar a acusada como suposta mandante do homicídio.

O ato de indiciamento foi seguido pelo douto Promotor de 
Justiça, que ofereceu denúncia contra a ora apelante, a qual foi recebida à fl. 
82, culminando com a pronúncia da ré nos termos da denúncia.

Nas razões do presente recurso (fls. 131/136), a defesa 
alega que não está configurado minimamente qualquer prova ou indício de 
autoria, de sorte que a acusada deve ser absolvida sumariamente. 

O  representante do Ministério Público contrarrazou 
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pedindo o desprovimento do recurso (fls. 138/141).

O MM. Juiz a quo manifestou seu juízo de retratação, 
preservando a sentença combatida (fl. 143). 

Com a ascensão dos autos a este grau de jurisdição, a d. 
Procuradoria de Justiça em parecer (fls. 147/150) do eminente Procuradora 
de Justiça, Dr. José  Roseno  Neto,  opinou pelo desprovimento do 
recurso.

     
É o relatório.

VOTO: Exmo. Sr. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
(Relator)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço 
do recurso  interposto.  Ante  a  ausência  de  preliminares  ou  nulidades 
suscitadas ou apreciáveis de ofício, passo ao exame de mérito.

 Do mérito do recurso 

Peleja a recorrente, em suma, pela reforma da sentença, 
face à inexistência de elementos fático-probatórios que, a seu sentir, dariam 
suporte ao seu envolvimento no evento criminoso.

Sem maiores delongas e perlustrando a decisão açoitada, 
verifica-se  que  o  recurso  não  merece  acolhimento,  devendo  ser  aquela 
conservada na integralidade.

Antes de qualquer apreciação, é de bom alvitre extrair o 
brilhante  ensinamento  de Eugênio  Pacelli  de  Oliveira  sobre  a  decisão  de 
pronúncia:

 
"(...)  PRONUNCIA-se  alguém  quando  ao  exame  do 
material probatório levado aos autos se pode verificar a  
demonstração  da  provável  existência  de  um  crime 
doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta  
autoria.  Na  decisão  de  PRONÚNCIA,  o  que  o  juiz 
afirma,  com  efeito,  é  a  existência  de  provas  no 
SENTIDO da materialidade e da autoria. Em relação à 
primeira, materialidade, a prova há de ser segura 
quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a  
presença de elementos indicativos, devendo o juiz,  
o tanto quanto possível, abster-se de revelar um 
convencimento  absoluto  quanto  a  ela.  É  preciso 
ter  em  conta  que  a  decisão  de    PRONÚNCIA   
somente deve revelar um juízo de probabilidade e 
não o de certeza." (in Curso de Processo Penal, Ed. 
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Del Rey, 6ª ed., 2006, p. 563/564).  Destaquei.

No  caso  dos  autos,  a  acusada  Lúcia  Afonso  Diniz  foi 
denunciada pelo Ministério Público por ter, supostamente, encomendado a 
terceiro o assassinato da vítima Andrea Firmino Paulo, moradora de rua e 
viciada em drogas, que mantinha um relacionamento amoroso com o seu 
companheiro, estando grávida dele à época do assassinato.

O  suposto  motivo  seria  ciúmes  e  possíveis  desavenças 
anteriores entre acusada e vítima.

O Juiz do 1º Tribunal do Júri da Comarca da Capital. Dr. 
Marcos  William de Oliveira,  pronunciou-a  em virtude  de três  declarantes 
ouvidas em Juízo (CD-ROM de fl. 111), respectivamente, a avó e duas tias 
da vítima,  terem afirmado que ela  disse que havia se desentendido,  em 
virtude de ciúmes, com a esposa do seu amante, chegando a entrar em 
refrega corporal, e que se alguma coisa lhe acontecesse esta última seria 
uma provável mandante.

A defesa, por seu turno, alega que não há nenhuma prova 
nos autos que indique uma possível participação da recorrente, uma vez que 
a vítima era moradora de rua e viciada em drogas, e que seu homicídio 
possivelmente estaria relacionado a esse fato. 

Vale  ressaltar  que  a  pronúncia  é  mero  juízo  de 
admissibilidade, não trazendo em si uma condenação prévia à recorrente.

Para tanto, dispõe o art. 413, §1º, do CPP, ao asseverar 
que para a pronúncia  é necessária  a  prova da materialidade do crime e 
apenas indícios suficientes de autoria, e não provas substanciosas:

“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. ”

Qualquer  elemento  que  indique  uma  autoria  pode, 
portanto, ser utilizado pelo Juiz para aceitar a acusação e remeter a acusada 
a Júri, a exemplo das declarações encartadas no CD-ROM, no sentido de que 
existiam ameaças prévias da acusada em relação à vítima.
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Há claramente duas versões nos autos, uma indicando 
uma possível participação da acusada, o que é coonestado pelas declarações 
dos  familiares  da  vítima ao  dizerem,  em Juízo  (fl.  111),  que  esta  teria 
sofrido  ameaças  de  morte  por  parte  da  acusada;  e  outra  que  atribui  o 
homicídio  a  um  possível  envolvimento  da  vítima  com  o  submundo  das 
drogas. 

A materialidade, por seu turno, encontra-se devidamente 
evidenciada através do laudo tanatoscópico, às fls. 14/15.

Ressalte-se que foi  determinante para pronunciar-se a 
acusada, ademais,  a contradição dela ao ser interrogada, pois asseverou 
que não tinha conhecimento do caso amoroso de seu esposo com a vítima, 
quando as provas testemunhais, inclusive a de seu esposo, afirmavam que 
ela tinha conhecimento prévio desse fato, tendo se envolvido em uma briga 
com a vítima por ciúmes.

Logo, para fins de pronúncia, há sim indícios suficientes 
indicando a participação de Lúcia Diniz no crime, como mandante. Qualquer 
dúvida sobre a exata dinâmica do delito deve ser resolvida pelo Conselho de 
Sentença,  que  tem  a  competência  constitucional  para  decidir  todas  as 
questões de fundo quanto aos crimes dolosos contra a vida. 

O  que  se  compreende  é  que  a  pronúncia  não  é  uma 
decisão  de  mérito,  mas  sim  interlocutória  mista  que  encerra  a  fase  de 
formação  da  culpa,  inaugurando  a  fase  de  preparação  do  plenário  do 
Tribunal do Júri Popular para a devida apreciação do mérito. Essa etapa é 
conduzida  pelo  princípio  in  dubio  pro  societate,  pois, ante  a  dúvida  e  a 
existência de duas versões amparadas em prova mínima, deve o Juiz fazer 
um juízo de prelibação positivo e remeter a matéria para ser julgada pelo 
seu Juiz natural: o Tribunal do Júri através do Conselho de Sentença.

Portanto, nos termos do art. 413 do CPP, entendendo o 
juiz haver indícios suficientes de autoria e prova da existência material do 
delito doloso contra a vida, a exemplo do caso dos autos, a única decisão 
cabível é pronunciar a acusada. 

Ademais,  a  decisão  de  pronúncia  não  se  presta  à 
prolação  de  juízo  de  certeza  acerca  da  autoria,  tarefa  incumbida 
constitucionalmente ao Tribunal do Júri Popular. Tal assertiva ora declinada, 
provém da garantia inserta no art. 5º, inciso XXXVIII, do Missal Maior Pátrio, 
que determina  ser  do  Júri  a  competência  para  o  julgamento  dos  crimes 
dolosos contra a vida. 

 
Nesse sentido, são os julgados a seguir expostos:

“Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade 
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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)

E no mesmo trilho segue a mais abalizada doutrina:

"Na fase da pronúncia vigora o princípio do in dubio  
pro  societate,  uma  vez  que  há  mero  juízo  de 
suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a  
acusação é viável, deixando o exame mais acurado 
para  os  jurados.  Somente  não  serão  admitidas  
acusações manifestamente infundadas, pois há juízo  
de mera prelibação  (CAPEZ, Fernando. Curso de 
Processo  Penal,  14.ª  ed.  rev.  e  atual.,  São 
Paulo: Saraiva, 2007. p. 652). 
  

Portanto, ao proferir o  decisum guerreado, o MM. Juiz 
Comarcão  mostrou-se  plenamente  convencido  da  existência  do  crime  e 
indícios suficientes de autoria, pressupostos essenciais para a pronúncia. 

Nesse sentido, preleciona Julio Fabbrini Mirabete:

“Convencido  da  existência  do  crime  e  de  haver  
indícios da autoria, o juiz deve proferir a sentença de  
pronúncia. Essa sentença, e não mero despacho, por  
ser mero juízo de admissibilidade da acusação, com 
o  objetivo  de  submeter  o  acusado  ao  julgamento  
pelo júri,  tem natureza processual, não produzindo  
res judicata, mas preclusão pro judicato, podendo 
o  Tribunal  do  Júri  decidir  contra  aquilo  que  ficou  
assentado na pronúncia”.  (In Código de Processo 
Penal  Interpretado,  pág.  533,  5ª  edição,  Ed. 
Atlas.)

Os  Tribunais  Pátrios  têm  mantido  o  mesmo 
entendimento, senão vejamos:
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STF:  “Por  ser  a  pronúncia  mero  juízo  de 
admissibilidade da acusação, não é necessário 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). 

Portanto, mantenho a decisão de pronúncia, assim como 
proferida.

Pelo exposto, e em consonância com o parecer ministeri-
al, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente, em exercício, 
da Câmara Criminal e relator, dele participando os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores Carlos Martins Beltrão Filho e Wolfram 
da Cunha Ramos (Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. 
Des. Joás de Brito Pereira Filho).

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor 
Paulo Barbosa de Almeida, 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, 02 de dezembro de 2014. 

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
                RELATOR
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