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RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME,  EM  TESE,  DE  HOMICÍDIO
QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL.
PRONÚNCIA.  JÚRI  POPULAR.
IRRESIGNAÇÃO.  REFORMA  DO  DECISUM.
IMPOSSIBILIDADE.  PROVA  EFICIENTE  DE
MATERIALIDADE  DO  FATO  DELITUOSO.
INDÍCIOS  SUFICIENTES  DE  AUTORIA.  IN
DUBIO  PRO  SOCIETATE.  QUESTÃO  A  SER
DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
INOBSERVÂNCIA  DE  QUALQUER
IRREGULARIDADE. DESPROVIMENTO.

Para  a  pronúncia,  basta  a  comprovação  da
materialidade  do  fato,  bem  como  dos  indícios
suficientes de autoria, possibilitando a submissão
do réu ao julgamento popular do Tribunal do Júri.

A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da
acusação, vigorando, nesta etapa, o princípio do
in  dubio  pro  societate.  Havendo  prova  da
materialidade e indícios suficientes de autoria, a
tese sustentada pela defesa deve ser submetida à
decisão do Tribunal do Júri, Juízo Constitucional
para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima

identificados;
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ACORDA 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

Cuida-se de Recurso Criminal em Sentido Estrito manejado por

Cícero Pereira da Silva (fl.153), face a sentença de pronúncia (fls.144/147),

proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da comarca de Itabaiana/PB.

Em suas razões recursais (fls.154/159), o Apelante, pugna pela

reforma  da  sentença,  alegando  que  praticou  o  crime  em  razão  das

provocações da vítima, que vivia em constante assédio a sua esposa e sua

filha. 

Alude ainda, carência de fundamentação do decreto preventivo,

eis que a Magistrada não teria demonstrado a real necessidade d manutenção

da  custódia  em  fatos  concretos,  além  de  invocar  as  condições  pessoais

favoráveis.

Contrarrazoando  (fls.189/194),  o  representante  do  Ministério

Público a quo pugnou pela manutenção da pronúncia in totum.

Decisão mantida (fl. 195).

A douta Procuradoria de Justiça, por seu Procurador Francisco

Sagres  Macedo  Vieira,  exarou  parecer  (fls.  206/216),  opinando  pelo

desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desembargador João Benedito da Silva
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VOTO

O representante do Ministério Público a quo ofereceu denúncia

contra  Cícero Pereira da Silva, vulgo “Cigano”,  dando-o como incurso nas

sanções do  artigo 121,  §  2º,  II  e,  III  do Código Penal  c/c  art.  1º  da Lei

n.8.072/90. 

Consta da exordial que o denunciado dolosamente matou a vítima

Roberval  Pereira  da  Silva,  tendo  agido  impulsionado  por  motivo  fútil  e

utilizando-se de meio cruel.

Consta da peça acusatória, que no dia 05 de novembro de 2016,

por  volta  das  19h05min,  no  Bar  do  Loia,  localizado  na  Rua  João  Firmino

Gomes, Centro, Itaporanga/PB, o acusado agindo por motivo fútil e utilizando-

se de meio cruel, dolosamente ceifou a vida da vítima, através de vários golpes

de faca peixeira.  Extrai-se ainda da denúncia que o acusado praticou o crime

em tela impulsionado por ciúmes da sua esposa quanto a pessoa da vítima. 

Por fim, dimana da peça acusatória que o denunciado empregou

meio cruel para encerrar a vida do ofendido, uma vez que efetuou contra ele

diversos golpes de faca peixeira, causando propositalmente, grande sofrimento

da vítima antes do seu óbito.

Concluída  a  instrução  processual,  o  Juízo  a  quo

proferiu decisão de pronúncia (fls.144/147),  submetendo o réu a julgamento

popular,  entendendo  presentes  a  materialidade  e  os  indícios  suficientes  de

autoria do crime previsto no art. 121, § 2º, II e III do Código Penal. c/c art. 1º

da Lei n.8.072/90. 

Contra  referida  decisão,  o  acusado  recorreu, pugnando  pela

reforma  da  Pronúncia,  alegando  que  praticou  o  crime  em  razão  das

provocações da vítima, que vivia em constante assédio a sua esposa e sua

filha. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Alude ainda, carência de fundamentação do decreto preventivo,

eis que a Juíza não teria fundamentado em fatos concretos a real necessidade

para a manutenção da custódia preventiva.

Todavia, tenho que sem razão.

É cediço 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.

Pois  bem.  Da  análise  dos  depoimentos  constantes  dos  autos,

pode-se afirmar existirem prova da materialidade e indícios suficientes acerca

da autoria do crime.

Na espécie, a materialidade resta induvidosamente, comprovada

pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls.81/85).

Por  outra  banda,  os  indícios  de  autoria  delitiva  podem  ser

extraídos  das  provas  testemunhais,  colhidas  no  caderno  processual,  senão

vejamos:

A  testemunha  Cícero  Modesto  da  Silva, quando  na  esfera

policial (fs.03), asseverou:

(…)  diz  que  a  confusão  aconteceu  em  seu  bar;  a

Desembargador João Benedito da Silva
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vítima estava tomando uma cerveja em seu bar; não
sabe o porque da agressão; conhece ambos e nunca
os viu em mesa de bar; (...) nunca viu discussão entre
ambos;  estava lavando os copos;  quando foi  saindo
viu o acusado com uma faca na mão; o acusado não
deu uma palavra; o acusado foi na direção da vítima e
o  esfaqueou;  o  acusado  esfaqueou  a  vítima  pela
frente; não sabe dizer quantos golpes foram dados; o
depoente ainda disse para o acusado não fazer aquilo;
o  acusado  tentou  fugir  a  vítima  conseguiu  levantar,
pegou  uma cadeira  e  foi  na  direção do acusado;  a
vítima  ainda  jogou  a  cadeira  e  com  isso  ainda  se
agarrou com o acusado que caiu da moto;  a vítima
tem uma filha que vive em Rute, ele gritou pelo nome
dela  e  ela  saiu  correndo;  ela  saiu  desesperada  e
pegou um capacete e meteu na cabeça do acusado;
ele ainda correu atordoado e ela gritava que ele havia
matado o pai dela; (...) “

Por sua vez,  a referida testemunha quando em Juízo (mídia –

fl.120), confirmou o depoimento prestado na esfera policial, acrescentando que

o acusado chegou primeiro para beber, pegou uma cerveja e saiu, retornando

depois para o bar. Que posteriormente, a vítima chegou, e quando esta indo

embora o acusado a acompanhou e puxou uma faca peixeira. Que a vítima

mesmo esfaqueada tentou se defender e pegou uma cadeira,  agarrando-se

com o acusado. Que a filha da vítima veio correndo e meteu o capacete no

acusado.  Que  a  vítima  estava  no  chão  e  o  acusado  continuou  dando  as

facadas.

Já a testemunha Taisa Pereira da Silva, filha da vítima, em Juízo

(mídia - fl. 120), disse que estava sentada perto do Bar do Loia, quando uma

amiga disse que seu pai estava brigando. Que quando foi ver, seu pai estava

todo esfaqueado, Que seu pai pediu para o acusado não fazer aquilo com ele,

porém a cada segundo o acusado dava mais facada. Que o seu pai não tentou

agredir o acusado. Que quando viu o seu pai esfaqueado começou a bater no

acusado para defender seu pai. Que o acusado utilizou uma faca peixeira para

praticar o crime. Que o motivo do crime foi ciúmes. Que o acusado passou o

dia inteiro procurando o seu pai.

Desembargador João Benedito da Silva
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A testemunha  Antonio Jairo de Sousa,  Policial  Militar,  quando

inquirido em Juízo (mídia – fl. 120), falou que confirma o depoimento prestado

na esfera policial à fl.10, acrescentando que a guarnição encontrava em rondas

na cidade e recebeu a informação pelo COPOM de que tinha acontecido um

homicido e de imediato foram ao local com sua guarnição, tendo informações

de que o acusado tinha foragido, porém, em diligências conseguiu prendê-lo

em flagrante, tendo este confessado o crime, afirmando que utilizou uma faca

peixeira para a prática delitiva, motivado por ciúmes. 

Por  outro lado,  verifica-se que o recorrente  Cícero Pereira da

Silva, confessa a prática delitiva, em seus interrogatórios (fls.13/14 e fl. 120),

não obstante alegue que o fez em legitima defesa, no entanto, pelas provas até

então apuradas,  constata-se que não houve a demonstração de plano de ter

agido  o  recorrente  amparado  na  excludente  de  ilicitude,  restando,  decerto,

questões que serão melhores analisadas no Plenário do Júri.

Neste  norte,  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.

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

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.

A propósito:

Desembargador João Benedito da Silva
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RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO  -  HOMICÍDIO
QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E HOMICÍDIO
QUALIFICADO  CONSUMADO  -
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  LESÃO  CORPORAL
LEVE - NÃO ACOLHIMENTO - PRESENÇA INDICÍOS
ACERCA DO  ANIMUS  NECANDI  -  AFASTAMENTO
DA  QUALIFICADORA  -  MOTIVO  FÚTIL  -
DESCABIMENTO  -  IN  DUBIO  PRO  SOCIETATE  -
DECISÃO  DE  PRONUNCIA MANTIDA -  RECURSO
IMPROVIDO. I - Havendo dúvida quanto ao "animus
necandi", correto é o pronunciamento do acusado,
já que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate em detrimento do princípio
do in dubio pro reo, o que significa dizer que cabe
ao  júri  popular  a  análise  mais  aprofundada  do
quadro  probatório  a  fim  de  dirimir  eventuais
dúvidas  existentes  acerca  do elemento subjetivo
do delito. II - Mantém a qualificadora do motivo fútil se
o conjunto  probatório  trouxe  elementos  que  indicam
que  a  ação  teve  como  propulsão  o  sentimento  de
ciúmes, denotando forte desproporcionalidade entre o
fato e o comportamento adotado pelo réu. III - Recurso
improvido. (TJMS - RSE: 00022356020068120020 MS
0002235-60.2006.8.12.0020,  Relator:  Des.  Francisco
Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 28/04/2014,
1ª Câmara Criminal, Data de Publicação:  16/07/2014)
(DESTAQUEI)

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  DECISÃO  DE
PRONÚNCIA.  TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO.
PRESENÇA  DE  INDÍCIOS  SUFICIENTES  DE
AUTORIA E  MATERIALIDADE  DELITIVA.  TESE  DE
LEGÍTIMA  DEFESA.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS
SUFICIENTES  PARA  A  ABSOLVIÇÃO  SUMÁRIA.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  LESÃO  CORPORAL.
INADMISSIBILIDADE.  INDÍCIOS  DE  QUE  O
ACUSADO TENHA AGIDO COM  ANIMUS NECANDI.
SOBERANIA  DO  TRIBUNAL  DO  JÚRI.
COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  POPULAR.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  DE  PRONÚNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO. 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.  Não  há  que  se  falar  em

Desembargador João Benedito da Silva
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absolvição sumária  sob o  amparo de excludente  de
ilicitude  fundada  em  legítima  defesa,  se  esta  não
restou cabalmente comprovada nos autos, pois, nesta
fase  processual,  não  se  admite  uma  análise  mais
aprofundada  acerca  do  mérito  do  delito  ou
comparação entre os depoimentos colhidos, sob pena
de  se  exercer  indevidamente  competência  soberana
do  Tribunal  do  Júri.  A tese  de  desclassificação  do
delito, por ausência de intenção de matar, não merece
prosperar, uma vez que é da competência dos jurados
a deliberação acerca da existência ou não de dolo na
conduta  do  agente.  (TJMG;  RSE 1.0134.12.004842-
3/001;  Rel.  Des.  Jaubert  Carneiro  Jaques;  Julg.
28/04/2015;  DJEMG  11/05/2015).  (DESTAQUES  DE
AGORA)

“Para  a  decisão  de  pronúncia,  mero  juízo  de
admissibilidade  da  acusação,  basta  que  o  juiz  se
convença,  dando os motivos de seu convencimento,
da existência do crime e de indícios de que o réu seja
autor”. ( RT 553/423 )

“Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da
acusação,  não  é  necessária  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 )

“Pronúncia. Crimes dolosos contra a vida. Suficiência
da  comprovação  da  materialidade  delitiva  e  da
presença, nos autos, de indícios de quem tenha sido o
seu  autor  para  a  admissibilidade  da  sentença.
Inteligência do art. 408 do CPP. (..) Nos termos do art.
408  do  CPP,  para  a  admissão  da  sentença  de
pronúncia em sede de crimes dolosos contra a vida,
basta  a  comprovação  da  materialidade  delitiva  e  a
presença, nos autos, de indícios  de quem tenha sido
o seu autor”. ( RT 779/573).

Compete, portanto, unicamente, ao Conselho de Sentença decidir

se o conjunto de provas se afigura ou não suficiente para aferir a participação

e se devem ser o pronunciado condenado ou não, nos termos da denúncia.

Desse modo, deve-se submeter o recorrente ao Tribunal do Júri

para que este manifeste seu veredicto a respeito do crime, com melhor análise

das provas e dos fatos, oportunizando tanto à acusação, quanto à defesa, a

Desembargador João Benedito da Silva
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demonstração e comprovação de suas teses, com todas as garantias legais.

Da prisão preventiva.

Alega  ainda  o  recorrente  ausência  de  fundamentação  legal  no

decreto preventivo,  vez que a Juíza não teria demonstrado a necessidade da

custódia em fatos concretos. Invoca ainda os atributos pessoais, primariedade,

bons antecedentes, residência fixa e emprego fixo.

Contudo, sem razão.

Pois  bem.  A  segregação  cautelar,  medida  extrema  que  implica

sacrifício  à  liberdade  individual,  concebida  com  cautela  à  luz  do  princípio

constitucional  da  presunção  de  inocência,  deve  se  fundar  em  razões  que

demonstrem  a  existência  de  motivos  sólidos,  suscetíveis  de  autorizar  sua

imposição.

É  sabido,  que  para  a  decretação  da  prisão  preventiva  faz-se

necessário  o  reconhecimento,  no  caso  concreto,  dos  pressupostos

(materialidade e indícios de autoria) e de um dos fundamentos (garantia da

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou

para assegurar a aplicação da lei  penal),  conforme disposto no art.  312 do

CPP.

No  caso,  verifica-se  que  a  magistrada  na  Pronúncia  (fl.147),

manteve o decreto preventivo, pelos seguintes fundamentos:

“(…) Entendo que não houve qualquer alteração da
situação de fato desde a decretação da preventiva e
do indeferimento do pedido de revogação apreciado
anteriormente.
A prisão  se  justifica  especialmente  para  garantir  a
ordem pública,  posto  que  o  delito  imputado  traz  à
sociedade  em geral  uma sensação  de  insegurança
muito grande.
Dessa forma, demonstrada a necessidade da prisão

Desembargador João Benedito da Silva
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preventiva,  para  a  garantia  da  ordem  pública,
notadamente  pela  gravidade  do  crime  (homicídio
qualificado), impõe-se o indeferimento da revogação
da preventiva, em face dos requisitos legais inerentes
a espécie.(...)”

In  casu,  verifica-se  do  decreto  preventivo  (fls.  42/44),  que  o

Magistrado  apontou  a  existência  de  provas  suficientes  da  materialidade  e

indícios  de  autoria,  e  com  fundamento  da  ordem  pública,  ressaltou,  como

motivos  da  segregação  cautelar,  o modus  operandi,  eis  que  o  recorrente

desferiu 10 (dez) golpes de faca peixeira no corpo da vítima, conforme Laudo

Cadavérico  (fls.  90/92),  demonstrando  a  gravidade  da  conduta  e  a

periculosidade do agente.  Na oportunidade,  transcrevo,  excertos do referido

decisum:

(...) Neste feito, a plausibilidade do direito encontra-se
consubstanciada  na  demonstração,  a  uma  primeira
análise, por meio da prova oral  coletada, apontando
pela ocorrência dos fatos narrados no relatório supra,
relatando todo o “modus operandi”  da  ação delitiva.
Denoto, pois, a materialidade e os indícios de autoria.
(...)
No  caso  dos  autos,  ao  menos  neste  estágio
processual, a conjugação de tais dispositivos autoriza
a  prisão  preventiva  do(a)(s)  conduzido(a)(s),
sobretudo pelo modus operandi do delito e, ainda,
para  evitar  que  o(s)  sujeito(s)  tornem novos  crimes
contra a vítima ou terceiros, pois, ao que tudo indica,
se  posto(s)  imediatamente  em  liberdade,
encontrará(ão)  os  mesmos  estímulos  relacionados
com a infração cometida (...)” 

Desta  forma,  demonstrado  que  o  decisum atacado  foi

fundamentado, atendendo-se aos requisitos do art. 312 do CPP, embasando-se

a  decisão  em  dados  concretos,  acima  declinados,  não  há,  como  revogar

preventiva.

Nesse sentido:

“A prisão cautelar  mostra-se suficientemente
motivada para a garantia da instrução criminal

Desembargador João Benedito da Silva
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e para a preservação da ordem pública. Isso
diante  da  periculosidade  do  paciente,
verificada  pelo  modus  operandi mediante  o
qual  foi  praticado  o  delito  [...].” (STF  -  HC
111.756/SP  –  2ªT  -  Rel.  Min.  Ricardo
Lewandowski - J.  15/05/2012 - DJE 06/08/2012,
p. 66) - grifei

“Não  há  falar  em  constrangimento  ilegal
quando a custódia cautelar está devidamente
justificada  na garantia  da  ordem pública,  em
razão da gravidade concreta do delito em tese
praticado e da periculosidade do agente, bem
demonstradas  pelo  modus  operandi
empregado. [...].” (STJ – HC 246.960/MG – 5ªT -
Rel.  Min.  Jorge Mussi  –  Julg.  06/11/2012 -  DJE
05/12/2012) - grifei

No mais,  os  atributos  pessoais  invocados pelo  recorrente,  não

são, por si sós, suficientes para revogar a custódia cautelar, quando presentes

os motivos para a sua manutenção. É o que tem decidido o Superior Tribunal

de Justiça:

HABEAS  CORPUS  IMPETRADO  EM
SUBSTITUIÇÃO  AO  RECURSO  PREVISTO  NO
ORDENAMENTO  JURÍDICO.  1.  [...]  4. É  cediço  o
entendimento  desta  corte  no  sentido  de  que  a
existência de condições pessoais  favoráveis não
impede  a  manutenção  da  segregação  cautelar,
quando presentes os requisitos legais, como se dá
na  hipótese  dos  autos. 5.  [...]  6.  Ordem  não
conhecida.  (STJ;  HC 293.117;  Proc.2014/0092559-3;
AL;  Quinta  Turma;  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze;
DJE 27/06/2014). Grifos nossos.

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

pronúncia vergastada por todos os seus fundamentos.

É como voto.

                 Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

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

Desembargador João Benedito da Silva



Recurso Criminal em Sentido Estrito n. 0001305-35.2017.815.0000

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


