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RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME  DE  HOMICÍDIO.  PRONÚNCIA.
JULGAMENTO  PELO  TRIBUNAL  DO  JÚRI.
ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE  INDÍCIOS
SUFICIENTES  DA  AUTORIA  DELITIVA.
INOCORRÊNCIA.  PRINCÍPIO  DO  IN  DUBIO
PRO  SOCIETATE.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

Para a admissão da sentença de pronúncia, basta
a  comprovação  da  materialidade  delitiva  e  a
presença de indícios da autoria, a fim de que seja
submetido, o réu, a julgamento popular.

“A  decisão  de  pronúncia  é  de  mera
admissibilidade do Juízo, onde impera o princípio
do  in dubio pro societate, ou seja, que em caso
de dúvida esta deve ser dirimida pelo Conselho
de Sentença, juiz natural da causa” (RT 729/545).

Vistos, relatados e discutidos estes 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  RECURSO,  NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Criminal em Sentido Estrito interposto por
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Jorge Miguel  da  Silva (fl.  429),  contra  a  decisão proferida  pelo  Juízo de

Direito da Comarca de Jacaraú (fls. 416/420) que o pronunciou como incurso

nas penas do artigo 121, § 2º, incs. I, II e IV, do Código Penal, submetendo-o

a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular pela prática, em tese, de crime

de homicídio qualificado, por ter,  no dia 30/11/2016, na companhia de outro

indivíduo, ceifado a vida da vítima Antônio Alves Diniz, mediante disparos de

arma de fogo.

Em suas  razões (fls. 430/433), o recorrente pugna pela reforma

da decisão, a fim de que seja impronunciado. Para tal, sustenta que inexiste

prova suficiente da autoria delitiva, alegando  que os relatos fornecidos pelas

testemunhas corroboram com sua tese de negativa de autoria.

Contrarrazoando o presente recurso (fls. 438/444), o Ministério

Público pugna pelo desprovimento do apelo, mantendo-se in totum a decisão

de pronúncia.

Exercendo  o juízo  de  retratação,  foi  mantida  a  decisão  pelo

Juízo a quo (fls. 453).

Parecer da Procuradoria de Justiça, no qual a Procuradora Maria

Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo opina pelo desprovimento do recurso (fls.

456/466).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se  dos  autos  que  o  representante  do  Ministério

Público, em exercício na Comarca de Jacaraú, ofereceu denúncia em face de

Desembargador João Benedito da Silva
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José Severino da Silva e Jorge Miguel da Silva, ora recorrente, pela prática,

em tese,  do  crime  previsto  no  artigo  121,  §  2º,  incisos  I,  III  e  IV  do  CP,

requerendo seu julgamento perante o Tribunal do Júri Popular.

Consta  da  exordial  acusatória  que,  conforme  o  procedimento

inquisitorial,  no  dia  30  de  novembro  de  2006,  por  volta  das  19h,  no  Sítio

Tabuleiro, zona rural do município de Pedro Régis/PB, o recorrente, conhecido

como “CINCO MIL”, e José Severino da Silva, vulgo “DÉ”, ceifaram a vida do

popular Antônio Alves Diniz, conhecido por “PIRRITA”, mediante disparos de

arma de fogo, ocasião em que  José Severino da Silva efetuou os disparos,

enquanto  Jorge  Miguel  da  Silva forneceu  apoio  logístico,  conduzindo  o

executor ao local do crime e dando-lhe fuga em seguida.

Aponta, ainda, a peça acusatória, que o crime foi  motivado por

vingança, em virtude de uma desavença entre o ofendido e o denunciado José

Severino da Silva. 

De  acordo  com  a  denúncia,  a  vítima,  após  ingerir  bebidas

alcoólicas,  proferiu  desabafos  e  xingamentos  em  direção  à  residência  do

acusado  José Severino da Silva, “DÉ”, em virtude de, tempos antes, ter sido

surrado  por  este.  Irresignado  com os  impropérios,  o  referido  acusado  teria

ceifado-lhe a vida, com auxílio do segundo acusado, ora recorrente.

O proprietário do bar onde a vítima se encontrava bebericando

antes de ser morta, o senhor Luiz Filipe da Silva, ao prestar declarações em

sede policial (fls. 38/39), relatou que, após ingerir bebida alcoólica, o ofendido

passou a proferir ofensas em direção à residência de DÉ, que fica em frente ao

seu estabelecimento comercial:

“(…) que é proprietário de um bar que funciona em sua
residência, onde, no dia 30/11/2016, por volta das 18
horas, chegou ao mesmo o senhor ANTÔNIO ALVES

Desembargador João Benedito da Silva
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DINIZ,  conhecido  como  PIRRITA,  acompanhado  do
cunhado  OSCAR e  do  filho  BITA;  que  eles  ficaram
bebendo em seu estabelecimento até as 18:30 horas,
quando  OSCAR  e  BITA  disseram  que  iam  até  a
Pousada das Flores, na ocasião PIRRITA ficou muito
contrariado pelo fato de seu cunhado e filho irem
beber na pousada onde o mesmo foi agredido por
JOSÉ SEVERINO DA SILVA conhecido como DÉ;
que  nesse  instante  PIRRITA começou  a  xingar  DÉ,
dizendo: ‘aquele corno me paga, aquele cabra safado,
o que ele fez comigo...”; que na ocasião o depoente
pediu que ele parasse com aquilo uma vez que o que
aconteceu já tinha passado, todavia PIRRITA dizia que
não  ia  parar  porque  ainda  sofria  fisicamente  em
decorrência  das  agressões  cometidas  por  DÉ;  que
depois  que  seus  acompanhantes  foram  embora
PIRRITA  ficou  bebendo  sozinho  e  aguardando  a
chegada de NENA, que seria trazida pelo moto-taxista
de nome VENENO; que algum tempo depois  NENA
chegou e PIRRITA começou a reclamar pelo fato de a
mesma ter se atrasado, na ocasião ela respondeu que
se atrasou porque tinha que deixar o jantar  da filha
preparado  e  perguntou  porque  ele  estava  tão
transtornado; que  PIRRITA disse que estava desse
jeito  por  causa  de  DÉ  e  começou  a  xingá-lo
novamente,  chamando-o  de  “corno  e  cabra
safado”; que DÉ mora em frente a residência do
depoente, e neste instante saiu de casa e começou
a  ficar  olhando  para  o  bar;  que  na  ocasião  ficou
bastante  preocupado  com medo  de  acontecer  outra
morte em seu bar, uma vez que há algum tempo atrás
um  policial  militar  cometeu  um  homicídio  naquele
recinto,  então  fez  sinal  para  NENA  para  que  ela
olhasse  para  DÉ,  então  ela  perguntou  quem  era
aquele que tanto olhava para o bar, tendo o depoente
respondido  que  se  tratava  de  DÉ,  a  pessoa  que
PIRRITA estava  xingando;  que PIRRITA virou-se  e
viu  DÉ,  tendo  então  prosseguido  nas  agressões
verbais; que DÉ entrou em sua casa e NENA, após
tomar  um  refrigerante  chamou  PIRRITA ir  embora,
perguntando se não iriam comer a carne de sol que
dona Maria Ferreira havia preparado, tendo PIRRITA
pago a conta e ido embora com NENA;  que tudo
isso ocorreu por volta das 19 horas; que por não ter
mais clientes o depoente fechou o bar e foi jantar, em
seguida foi para casa assistir televisão; que por volta
das  19:30h,  o  guarda  municipal  conhecido  por
ANTÔNIO CUSTÓDIO chegou em sua casa dizendo
que  PIRRITA havia  sido  baleado  ali  perto;  que  na
ocasião desconfiou imediatamente de DÉ pelo fato do
mesmo ter sido xingado pela vítima (...)”

Desembargador João Benedito da Silva
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(Declarações  prestadas  em  sede  policial  pela
testemunha Luiz Filipe da Silva – fls. 38/39)

Conforme  se  verifica  das  peças  policiais,  a  popular  conhecida

como  NENA -  mencionada no depoimento supracitado – trata-se da senhora

Maria Aparecida Romão da Silva, que mantinha um caso amoroso com a vítima

e  presenciou  o momento de seu assassinato. Ao prestar esclarecimentos à

autoridade policial, relatou que, após saírem do bar de propriedade do senhor

Luiz  Filipe  da  Silva,  o  ofendido  foi  abordado  por  dois  homens  em  uma

motocicleta, ocasião em que o “garupa” desceu do veículo e disparou contra

aquele (fls. 10/11):

“(…) que por volta das 20 horas, PIRRITA a chamou
para ir  à  casa de uma prima,  localizada  a  uns 500
metros de onde se encontravam; que, no caminho, há
aproximadamente  150  metros  do  bar  de  LUIZ
PEZINHO uma moto em alta velocidade passou pelos
dois, em seguida a moto fez a volta e estacionou no
meio da estrada, descendo dela um homem enquanto
o outro ficou esperando montado na mesma,  o que
desceu puxou o revólver  e efetuou três disparos na
vítima e depois  disse alguma coisa  que a depoente
não  entendeu  e  depois  falou  ‘agora  tu  pagasse
PIRRITA’ e  em seguida  o  homem subiu  na  moto  e
fugiu
[…]
que  ficou  no  local  bastante  nervosa  e  chegou  ao
mesmo o filho da vítima que ficou olhando-a de modo
estranho,  em  seguida  avisaram  que  a  mulher  de
PIRRITA estava vindo  ao local  e  que a  mesma era
bastante  ‘brava’;  que  ficou  com  medo  de  ter  uma
confusão e foi para casa 
[…]
que na hora do crime não conseguiu visualizar o rosto
dos  assassinos  por  estar  muito  escuro  e  por  ter
fechado os olhos e tampado os ouvidos quando notou
que estavam armados, não sabendo dizer se estavam
de capacete, capuz ou sem nada (...)”
(Declarações  prestadas  em  sede  policial  pela
testemunha Maria Aparecida Romão da Silva – fls.
10/11)

Desembargador João Benedito da Silva
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Um  dos  filhos  da  vítima,  o  senhor  Severino  Alves  Diniz,

conhecido como BITA, ao prestar esclarecimentos durante a fase inquisitorial

(fl. 07), relatou que, no dia seguinte ao fato, conversando com um vizinho, que

não quis se identificar, este lhe disse que viu os acusados CINCO MIL e DÉ

saindo  da  casa  deste,  enquanto  PIRRITA ficava  proferindo  xingamentos

contra o mesmo.

Ambos  os  acusados,  quando  interrogados  durante  a  fase  do

inquérito, negaram a autoria delitiva (fls. 31/32; e 33/34).

Após  a  devida  instrução  processual,  o  Juízo  a  quo  proferiu

decisão de pronúncia (fls.  416/420),  submetendo os réus José Severino da

Silva  e  Jorge  Miguel  da  Silva a  julgamento  popular,  entendendo  presentes

indícios suficientes de autoria e materialidade do crime previsto no artigo 121, §

2º, incisos I, II e IV, do Código Penal.

Irresignado,  o  recorrente  Jorge  Miguel  da  Silva pretende  ver

reformada a decisão de pronúncia, aduzindo, em síntese, que inexiste prova

suficiente da autoria delitiva.

Inicialmente,  é  de  se  dizer  que,  na  decisão  de  pronúncia,  o

magistrado exerce mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente

para sua procedência que esteja provada a materialidade delitiva e presentes

indícios suficientes acerca da autoria da infração penal.

Daí  porque,  a  teor  do  que  dispõe  o  artigo  413  do  CPP,  com

redação determinada pela Lei nº. 11.689/2008, deverá o juiz, verificada a prova

da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria do

crime, diante das provas até então constantes dos autos, pronunciar o acusado

e submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular, ali se decidindo

acerca do que assentado na pronúncia.

Desembargador João Benedito da Silva
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In casu,  a denúncia versa sobre a prática, em tese, de crime de

homicídio qualificado, no qual a recorrente teria, eventualmente, participado do

assassinato da vítima, que foi executada com disparos de arma de fogo.

 Pois bem.  Da análise do conjunto probatório,  pode-se afirmar

existirem prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria do

crime de homicídio.

A  materialidade  delitiva  resta  comprovada  através  do  laudo

tanatoscópico de fls. 42/43v.

Quanto à autoria delitiva, o acoimado nega que tenha praticado os

fatos descritos na exordial acusatória. 

Interrogado pelo magistrado sentenciante (fl. 399/400), o acusado

manteve sua tese negativa de autoria. Na ocasião, relatou que estava em sua

residência  no  momento  do  delito;  e  que  acredita  que  o  homicídio  foi

praticado por um indivíduo conhecido como “JÚNIOR BOY”, apontado como

amante da mulher com quem PIRRITA mantinha um relacionamento (NENA):

“(…) Que no dia da morte de PIRRITA ele interrogado
estava em seu bar, que não encontrou com o acusado
neste dia; que do seu bar até onde PIRRITA morreu é
distante quase um quilômetro,  que não escutou  os
tiros,  que  conhece  a  pousada  do  pai  de  JOSÉ
SEVERINO
[…]
Que  o  interrogado  e  DÉ  não  tinham  nada  contra
PIRRITA, que já ouviu falar de JÚNIOR BOY, que ele
já  morreu,  que  ouviu  falar  que  ele  era  amante  da
mulher que PIRRITA ficava com ela, que o comentário
é que ele está envolvido na morte de PIRRITA

Sua  tese  foi  sustentada  pelo  teor  dos  depoimentos  prestados

pelas testemunhas defensivas Ednaldo Alves Barbosa e Francisco José da

Desembargador João Benedito da Silva
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Silva (tio do corréu José Antônio), os quais relataram, em sede judicial, que

estavam na companhia do recorrente, no momento do crime:

“(…)  Que  não  presenciou  os  fatos  narrados  na
denúncia, que na época dos fatos o depoente estava
devendo um dinheiro a JORGE, e após receber seu
salário  foi  no  bar  dele  pagar  a  conta,  que era  uma
quinta-feira à noite,  que chegou um menino dizendo
que tinham matado PIRRITA
[…]
Que  foi  pagar  uma  conta  de  R$  200,00  reais  a
JORGE,  que  tem certeza  de  que  era  dívida  de  R$
200,00 (duzentos reais) (...)”
(Depoimento  Judicial  prestado  pela  testemunha
Ednaldo Alves Barbosa – fl. 395)

“(…) Que é tio do acusado José Severino da Silva 
[…]
que  estava  no  local  dos  fatos,  que  mora  perto  de
JORGE, que ele tem um barzinho e chegou lá e tinha
um rapaz que mora perto e lhe chamou para tomar
uma  dose,  que  estava  tomando  uma  cervejinha  e
chegou um outro rapaz e se sentou na mesa, que em
seguida passou uma pessoa numa moto, por volta das
19:30h dizendo que tinham atirado em PIRRITA, que
chamou JORGE e pediu a conta
[…] 
que ouviu comentários de que DÉ e JORGE haviam
matado PIRRITA, que disse que não era possível pois
o declarante estava com JORGE(...)”
(Depoimento  Judicial  prestado  pela  testemunha
Francisco José da Silva – fl. 398)

Em vertente oposta, e corroborando com a tese acusatória, há de

se destacar o teor do depoimento prestado pelo senhor Severino Alves Diniz,

filho da vítima. Em juízo, o aludido depoente relatou que, após a morte de seu

pai, os comentários da população eram de que o crime havia sido praticado

pelos acusados “DÉ” e “CINCO MIL”:

“(…)  Que  na  época,  um  vizinho  do  acusado  DÉ
chegou a dizer na casa da mãe do depoente de que
tinha visto quando DÉ e CINCO MIL tinham saído
em uma motocicleta,  que acha que o vizinho disse

Desembargador João Benedito da Silva
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que o horário que viu os réus saindo de moto tinha
sido por volta das 18:30h
[…]
que até hoje  DÉ e CINCO MIL mantêm uma relação
de  amizade  e  costumam  andar  juntos;  que  os
acusados foram ao velório da vítima;  que no velório
já se comentavam que os autores do crime tinha
sido os réus; que até hoje  os únicos suspeitos da
morte de seu pai são os acusados; que o povo da
cidade  de  Pedro  Régis  teme  os  acusados  porque
gostam de confusão

Diante de tal análise, percebe-se que ambas as teses (defensiva

e  acusatória)  encontram-se  corroboradas  pelos  elementos  do  arcabouço

probatório,  de tal  maneira que não resta clara e incontestável  a versão do

recorrente, sendo descabido, portanto, falar em impronúncia.

Se  faz  mister  frisar  que  nesta  fase  processual,  as  eventuais

dúvidas resolvem-se em favor da sociedade (in dubio pro societate), devendo-

se atribuir ao Júri Popular a competência para decidir sobre a responsabilidade

criminal do recorrente.

Dessa forma, outro caminho não haveria, senão o de pronunciar o

acusado, assim como o fez o Juiz a quo, vez que não restou comprovada, de

plano, a negativa de autoria.

Assim, inexistindo prova plena acerca da negativa de autoria, há a

inversão  da  regra  procedimental  do  in  dubio  pro  reo para  o  in  dubio  pro

societate, onde a análise de sua pertinência deverá ser feita pelo Tribunal do

Júri,  órgão  constitucionalmente  competente  para  o  julgamento  dos  crimes

dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Acerca da matéria, observem-se os seguintes julgados:

“RECURSO  ESPECIAL.  PENAL  E  PROCESSUAL
PENAL.  TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO.  TESE  DE
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO.

Desembargador João Benedito da Silva
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IMPOSSIBILIDADE.  IN  DUBIO  PRO  SOCIETATE.
COMPETÊNCIA  DO  TRIBUNAL  DO  JÚRI.  1.  O
princípio do in dubio pro societate incide na fase da
pronúncia, devendo as dúvidas serem resolvidas pelo
Tribunal do Júri. 2. Nos termos do art. 410 do Código
de  Processo  Penal,  o  magistrado  somente
desclassificará a infração penal quando a acusação de
crime  doloso  contra  a  vida  for  manifestamente
inadmissível, o que não ocorreu no caso em apreço. 3.
Recurso conhecido e provido”. 1

“A decisão de pronúncia é de mera admissibilidade do
Juízo,  onde  impera  o  princípio  do  in  dubio  pro
societate, ou seja, que em caso de dúvida esta deve
ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural
da causa”. 2

 
“Para  a  prolação  da sentença  de pronúncia,  por  se
tratar  de  um  juízo  de  mera  admissibilidade  da
acusação, não se faz necessário um juízo de certeza,
que se exige para a condenação. Em caso de dúvida
quanto à culpabilidade ou não do acusado,  cabe ao
Conselho de Sentença dirimi-la, por ser o Juiz Natural
da causa”. 3

“TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ARTIGOS 121, § 2º, IV,
C/C 14, II, DO CP) – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
CRIME  DE  LESÕES  CORPORAIS  –
IMPOSSIBILIDADE  –  Inexistência  de  prova  plena
acerca da ausência de animus necandi - Inversão da
regra procedimental do in dubio pro reo para o in dubio
pro  societate  -  Qualificadora  -  Necessidade  de  sua
manutenção por não se apresentar contra a prova dos
autos - A análise de sua pertinência, ou não, deve ser
feita pelo Tribunal do Júri - Recurso desprovido”. 4

Consequentemente, em não havendo a certeza da negativa de

autoria no caso em análise, não há porque se decidir pela reforma da decisão

recorrida, no tocante ao delito praticado.

Portanto, descabe o pleito formulado pelo recorrente, pugnando

1 REsp 775062/DF, 5ª Turma, rel. Ministra LAURITA VAZ, j. 27/03/2008, DJe 12/05/2008.
2 RT 729/545.
3 REsp 724876, 5ª Turma, rel. Ministra LAURITA VAZ, j. 25/10/2007, DJ 26/11/2007, p. 231.
4 TJMG,  RESE 000.307.074-5/00,  2ª  Câmara  Criminal,  rel.  Des.  Sérgio  Resende,  j.  05.12.2002  –

www.tjmg.jus.br

Desembargador João Benedito da Silva
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pelo despronunciamento.

Diante  de  todo  o  exposto,  nego  provimento  ao  recurso  em

sentido estrito.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

João  Benedito  da  Silva,  Decano  no  exercício  da  Presidência  da  Câmara

Criminal,   dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, em

substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator, Arnóbio Alves

Teodósio e Marcos William de Oliveira ( Juiz convocado até o preenchimento

da vaga de Desembargador).Ausente, justificadamente, os Desembargadores

Carlos Martins Beltrão Filho e  Márcio Murilo da Cunha Ramos). 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 27 (vinte

e sete) dias do mês   de fevereiro de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                         RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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