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RECURSO  CRIMINAL  EM  SENTIDO  ESTRITO.
HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  POR
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  REQUERIMENTO,  EM
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DE OITIVA DE PESSOA
REFERIDA  POR  TESTEMUNHA.  INDEFERIMENTO
MOTIVADO PELO MAGISTRADO  A QUO.  REJEIÇÃO.
MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA
AUTORIA  PARA  A  PRONÚNCIA.  INOCORRÊNCIA.
PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
E  MATERIALIDADE  DELITIVAS.  CRIME  CONTRA A
VIDA.  COMPETÊNCIA  DO  TRIBUNAL  DO  JÚRI
POPULAR  PARA  JULGAMENTO.  PRONÚNCIA
MANTIDA. DESPROVIMENTO. 

-  Não  há  que  se  falar  em  cerceamento  de  defesa  quando  o
Magistrado  a  quo,  de  forma  motivada,  indefere  o  pedido  de
oitiva de pessoa, sob o fundamento de sua irrelevância para o
processo, mormente por ser o destinatário final das provas.

- Havendo, nos autos, prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes da autoria,  face a prova oral colhida, a decisão de
pronúncia  deve  ser  mantida,  mormente  por  se  tratar  de mero
juízo de admissibilidade de acusação, bem como porque, nesta
fase processual, eventuais dúvidas pendem sempre em favor da
sociedade,  haja  vista  a  prevalência  do princípio  in  dubio pro
societate. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS estes  autos  acima
identificados. 

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no mérito,



negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, em harmonia com o
parecer ministerial. 

RELATÓRIO 

O  representante  do  Ministério  Público  em  atuação  no  2º
Tribunal do Júri da Comarca de Campina Grande ofereceu denúncia contra Paulo Sérgio
Gomes de Farias, incursionando-o no crime do art. 121, caput, do Código Penal Pátrio. 

Narra a exordial acusatória que “no dia 04 de junho do ano ora
findo (2016), pelas 05:30h da manhã, na Rua Augusto Borborema, Bairro de Santa
Rosa,  nesta  cidade,  Marcos  David  Vieira  dos  Santos,  conhecido  pelo  apelido  de
‘Neguinho’, foi assassinado com um golpe de faca-peixeira à altura do pescoço, como
comprovam o Laudo de Exame Cadavérico e  o Laudo Pericial  de Local  de Morte
Violenta incluso aos autos.

Concluídas  as  investigações  na  esfera  policial,  eis  que  ficou
esclarecido que a vítima e um seu companheiro ainda não identificado, ao passarem
numa das ruas vizinhas ao local onde foi morto, tentou arrombar um veículo que se
encontrava estacionado no leito da rua, de propriedade de Diego Santos de Farias,
filho do acusado. Diego entrou em contato com seu genitor ora denunciado, o qual,
utilizando um veículo tipo Mercedinha de sua propriedade, dirigiu-se ao local e passou
a perseguir a vítima, e ao dominá-la desferiu violento golpe de faca-peixeira, ferindo a
vítima na altura do pescoço, ferimento este que levou a vítima a óbito no mesmo local.

 
O  caso  só  foi  esclarecido  porque  uma  câmera  residencial

gravou  a  sequência  da  perseguição  feita  pelo  acusado,  o  que  levou  a  autoridade
policial  a  identificá-la  imediatamente.  Em  seu  interrogatório,  o  acusado  confessa
perseguição feita à vítima, mas nega ter efetuado o golpe fatal, atribuindo dita autoria
a uma terceira pessoa que estaria com ele naquele momento, mas negou a esclarecer
quem  seria  esta  pessoa,  o  que  dá  a  entender  que  apenas  estaria  fugindo  da
responsabilidade criminal.

De uma forma ou de outra, é de se concluir que há indícios
suficientes da efetiva participação do acusado no delito, seja como autor do golpe que
ocasionou a morte da vítima, ou como a pessoa que, perseguindo a vítima concorreu de
forma decisiva para o evento.”.

Em sentença de fls. 329/333, o Magistrado Horácio Ferreira de
Melo Júnior pronunciou o acusado, nos termos da denúncia.

Irresignado,  o  réu  interpôs  o  presente  Recurso  em  Sentido
Estrito, arguindo a defesa, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, haja
vista que teria requerido, durante a audiência de instrução, a intimação de testemunha
referida, que, supostamente, teria presenciado os fatos, sendo indeferido o pleito pelo
juiz. Requereu, assim, a declaração de nulidade, com posterior intimação da testemunha
Aécio moto táxi, o qual, possivelmente, presenciou os fatos e pode esclarecer o crime.
No mérito,  em síntese,  aduz que não há qualquer prova imputando ao réu a autoria
delitiva.

O representante do  Parquet, em contrarrazões de fls. 352/356,
requereu a manutenção da sentença de pronúncia. 



Mantida a sentença de pronúncia pelo juízo a quo (fl. 358).

A Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da  lavra  do  insigne
Procurador  de  Justiça,  Dr.  Francisco  Sagres  Macedo  Vieira,  opinou  pelo  não
acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (fls. 363/373). 

É o relatório. 

VOTO: 

Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa

Inicialmente,  o  apelante  pugna  pela  anulação  do  feito  sob  o
argumento de cerceamento de defesa,  porquanto o juízo de primeiro grau indeferiu,
durante a audiência de instrução, o pleito defensivo de intimação da pessoa de “Aécio
moto táxi”, mencionada por uma testemunha, a qual, possivelmente, teria presenciado
os fatos e poderia esclarecer o crime.

In casu, o Magistrado a quo indeferiu o pedido em epígrafe, sob
o seguinte fundamento: 

“Indefiro  o  pedido  da  defesa,  diante  do  momento  processual  em  que  é
requerido, pela irrelevância da diligência para o processo e mais, no rito do
processo do júri  não existe  previsão de diligência,  exceto de interesse do
Juízo, o que não é o caso (art. 411 do CPP).” (fl. 323).

O indeferimento em tela, portanto, deu-se de forma motivada,
pautada  na  irrelevância  da  prova  para  o  processo  e  para  o  Juízo,  e,  sendo  este  o
destinatário  final  das  provas,  não  há  que  se  falar  em  nulidade,  nos  termos  da
jurisprudência pátria:

“HABEAS  CORPUS.  EXTORSÃO  MEDIANTE  SEQUESTRO.  PLEITO
DE  ABSOLVIÇÃO.  VEDADO  REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS.
INTERROGATÓRIO.  NULIDADE.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.
DIREITO  AO  SILÊNCIO.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  NÃO
OCORRÊNCIA.  NEMO  AUDITUR  PROPRIAM  TURPITUDINEM
ALLEGANS.  INDEFERIMENTO  DE  PROVAS  REQUERIDAS  PELA
DEFESA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. VIA INDEVIDAMENTE UTILIZADA
EM  SUBSTITUIÇÃO  A  RECURSO  ESPECIAL.  AUSÊNCIA  DE
ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO.
(...)
4. O indeferimento das provas requeridas pela defesa (identificação e oitiva
de testemunhas referidas e reinquirição de um acusado e da vítima) mostrou-
se escorreitamente motivado, uma vez que não houve justificativa plausível
para tanto e os corréus e a vítima já haviam sido ouvidos em juízo. Ademais,
como consignou  o  v.  acórdão  impugnado,  "o  juiz  apreciará  livremente  a
prova,  não  caracterizando  cerceamento  de  defesa  o  indeferimento  de
diligências  quando,  fundamentadamente,  convencer-se  de  sua
prescindibilidade para a apuração da verdade substancial perseguida na ação
penal".
5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 215.687/SC,  Rel.  Ministra  MARIA THEREZA DE ASSIS  MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 26/02/2014)”

Ademais,  há  de  se  destacar  o  fato  de  não  ter  a  defesa
demonstrado qualquer prejuízo efetivo decorrente do indeferimento em questão, pelo



que, por mais esta razão, não haveria que se anular o feito, bem como não ter alegado a
citada nulidade nas alegações finais, de forma que a questão ficou preclusa.

Do mérito

Como é cediço, na decisão de pronúncia, não é exigível prova
cabal e indubitável, bastando a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria
(art. 413, caput e §1º, do CPP), os quais, in casu, se fazem presentes à saciedade. 

Com  efeito,  a  materialidade  do  delito  resta  consubstanciada
através do Laudo Tanatoscópico de fls. 87/89. 

Por sua vez, há indícios seguros da participação do recorrente no
delito, especialmente, em face da prova oral colhida.

 
Conforme  a  sentença,  “a  testemunha  Sabrina  Silva  Nascimento

narrou que pouco antes do crime estava percorrendo a avenida da empresa Vitamilho, com
Artur, "Gordo", quando encontrou Marcos deitado no chão e "Gordo" o reconheceu e o
chamou para seguirem juntos. Junto com a vítima também estava a pessoa de nome Janailton.
Estes dois, segundo conta a testemunha, tinham tentado furtar um veículo Gol, quadrado, de
cor branca, mas não obtiveram sucesso, pois o carro não pegou, e a vítima até mesmo tentou
empurrar e ainda, em dado instante, teriam pedido à testemunha e aos seus amigos para
empurrarem o carro, o que foi negado. Momento seguinte, Janailton e Marcos seguiram
numa rua diferente da desta testemunha. Sabrina então soube do crime no dia seguinte, e
tomou conhecimento que a vítima tinha entrado em luta corporal com dois sujeitos. Apesar
disso, afirma que, no momento antes deste crime, a vítima estava embriagado e mal conseguia
andar direito, nem estava agressivo.

Augusto do Nascimento Vieira, irmão da vítima disse que, pelo que
sabe, a vítima estava embriagado, deitado num ponto de ônibus próximo à distribuidora Rio do
Peixe, ocasião em que passaram Sabrina e outros amigos e chamaram a vítima para ir para
casa.  No caminho,  porém,  chegou Janailton,  que  chamou a  vítima  para  ir  por  outro
caminho. Nesse trajeto que os dois fizeram, segundo tomou conhecimento, Janailton foi
mexer com o que não lhe pertencia e acabou envolvendo Marcos, e isto, inclusive, seria
o motivo do crime. Acerca da pessoa da vítima, disse que esta sofria de depressão e tomava
remédios fortes, por isso ficava embriagado com pouca bebida. Pelo que esta testemunha
viu das filmagens, a vítima estava embriagado demais para correr direito do caminhão que
o perseguia, mas Janailton conseguiu fugir. Ainda pelo que viu, um passageiro saiu do
caminhão com uma faca e pegou a vítima por trás, mas não viu o momento da facada. Viu
ainda que, instantes após o passageiro, o motorista também desceu do veículo.

A testemunha  Janailton  Gomes  de  Lima narrou  que  saiu  do
Parque do Povo, acompanhado de outras pessoas, e encontrou a vítima num ponto de
ônibus próximo. Segundo Janailton, junto com a vítima, tentou roubar um carro Gol, de
cor branca, mas o carro não pegou e estes desistiram e se separaram no bairro Rosa
Cruz. Acerca do homicídio de Marcos, não sabe quem o matou, mas disse que a vítima
estava muito bêbado, mas ainda conseguia andar normalmente.

A testemunha José Artur da Silva Aguiar disse que ficou sabendo
que a vítima tentou furtar um carro naquela noite,  mas pegaram ele e cometeram este
homicídio. Pelas filmagens que viu, a vítima foi perseguida por duas pessoas em um veículo, e
em certo momento o carro para e ninguém mais consegue ver o que acontece, pois o dito



veículo ficou na frente da câmera. Esta testemunha afirma que não ouviu nenhum nome de
acusado, mas sabe que alguém que estava no caminhão que perseguiu a vítima cometeu o
crime.

A  testemunha Leonardo Gomes da Silva disse que encontrou a
vítima embriagado num ponto de ônibus e a chamou para ir para casa, isto enquanto
voltavam do Parque do Povo.  O caminho feito  foi  pelo  Estadual  da  Liberdade,  mas
Janailton  e  a  vítima  entraram  no  bairro  da  Rosa  Cruz.  Tomou  conhecimento,
posteriormente, que estes dois tentaram furtar um carro e a vítima foi morta por isso. Pelas
filmagens que viu, esta testemunha afirma que a vítima não conseguia correr direito, pois
estava embriagado. Quanto às pessoas do caminhão envolvidas no crime, disse que não
sabe quem são elas.

A testemunha Matheus Teixeira Rafael disse que ficou sabendo que
Janailton encontrou a vítima dormindo num ponto de ônibus, próximo a distribuidora Rio do
Peixe, onde seguiram para o bairro Rosa Cruz. Matheus afirma que só tomou conhecimento
do crime no dia seguinte, mas sabe que Janailton era o único com a vítima no momento do
fato. Ainda, sabe também que a vítima morreu por tentar furtar um caminhão junto com
Janailton. A vítima, por estar embriagado, não conseguiu fugir e foi morta a facadas pelo
dono do veículo, além de outra pessoa, mas esta testemunha afirma que não sabe identificar
nenhum dos dois sujeitos envolvidos no homicídio.”

Há, ainda, gravação, nos autos, que demonstra a presença,  no
local  dos  fatos,  de  um caminhão  tipo  “Mercedinha”,  semelhante  ao  pertencente  ao
acusado  (fl.  307),  tendo  este,  em  seu  interrogatório,  consoante  narra  a  sentença,
admitido que estava em seu caminhão, acompanhado de uma pessoa desconhecida, que
o teria ajudado a carregar o veículo com milho, e, quando voltava da feira, recebeu uma
ligação de seu filho, informando que alguém estava roubando o carro deste último, motivo
pelo qual seguiu para o local e viu duas pessoas dentro do carro, passando a perseguir os
sujeitos com seu caminhão, parando ao lado de um deles, instante em que seu ajudante desceu
do carro e deu início a uma luta corporal com a vítima. Disse, ainda, o denunciado que, ao
descer  do  carro,  viu  a  vítima caída  no  chão,  tendo seu  ajudante  falado que  esta  havia
desmaiado, razão pela qual subiu em seu caminhão e ambos, ele e seu ajudante, seguiram em
direção à delegacia, tendo seu ajudante descido do caminhão e fugido, o que o fez desistir de ir
à delegacia.
 

As  provas  supracitadas,  portanto,  representam  indícios
suficientes de autoria na pessoa do denunciado, nos moldes da narrativa fática contida
na exordial acusatória.

Não é demais repetir que, conforme dispõe o art. 413, § 1º, do
Código  de  Processo  Penal,  para  a  sentença  de  pronúncia,  bastam  a  prova  da
materialidade  e  a  existência  de  indícios  suficientes  de  autoria  que  comprovem  a
probabilidade de o acusado ser o autor do delito. Não se exige prova plena e absoluta,
pois, como sabido, nessa fase processual, ocorre, apenas, um juízo de admissibilidade
da acusação. 

Tal  entendimento,  aliás,  encontra  guarida  na  Jurisprudência
Pátria, como se verifica nos arestos a seguir transcritos: 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA
DE  IMPRONÚNCIA.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO  CONSUMADO.
INDÍCIOS  SUFICIENTES  DE  AUTORIA  E  PROVA  DA



MATERIALIDADE.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  IN  DUBIO  PRO
SOCIETATE. PRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. DEMONSTRADAS
A  MATERIALIDADE  DO  DELITO  E  HAVENDO  INDÍCIOS  DE
AUTORIA,  A CAUSA DEVE  SER  LEVADA A JULGAMENTO  PELO
TRIBUNAL DO JÚRI, HAJA VISTA QUE A DECISÃO DE PRONÚNCIA
É  MERO  JUÍZO  DE  ADMISSIBILIDADE  DA  ACUSAÇÃO.  NESTA
FASE, HAVENDO DÚVIDAS, RESOLVE-SE EM PROL DA SOCIEDADE.
2. RECURSO PROVIDO PARA PRONUNCIAR O APELADO. (TJ-DF -
APR:  20100810055139  DF  0005442-05.2010.8.07.0008,  Relator:  CESAR
LABOISSIERE  LOYOLA,  Data  de  Julgamento:  15/05/2014,  2ª  Turma
Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/05/2014 . Pág.: 210) -
Grifei 

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  PRONÚNCIA.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  PLEITO  DE  IMPRONÚNCIA  OU  ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA.  A decisão  de  pronúncia  é  mero  juízo  de  admissibilidade  de
acusação,  bastando  a  demonstração  da  existência  do  crime  e  indícios
suficientes  da  autoria.  "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).  Compulsando-se  os  autos  constata-se  indícios  da
presença da materialidade delitiva e da autoria atribuída ao recorrente, sendo
que neste ponto, a decisão de pronúncia é irretocável. Em contrapartida para
a  absolvição  sumária  é  preciso  que  a  prova  seja  segura  e  inequívoca  da
excludente  de  ilicitude  ou  culpabilidade.  Estando  presentes  indícios  de
autoria, a pronúncia é de estilo. Eventuais dúvidas acerca dos fatos deverão
ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, que é constitucionalmente o juiz natural
nos crimes dolosos contra a vida. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RJ -
RSE:  00270374620138190000  RJ  0027037-46.2013.8.19.0000,  Relator:
DES. ELIZABETE ALVES DE AGUIAR, Data de Julgamento: 21/11/2013,
OITAVA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/01/2014 18:48) -
Grifei 

Por  fim,  há  de  se  ressaltar  que  eventuais  dúvidas  porventura
existentes nessa fase processual do Júri (judicium acusationis) pendem sempre em favor
da sociedade, e não em benefício do réu, haja vista a prevalência do princípio in dubio
pro societate. 

Reconhecendo-se,  assim,  a  existência  de  materialidade  e
indícios de autoria dos delitos a que foi denunciado o recorrente, bem como não estando
provada,  de  plano,  a  ausência  da  participação  do  agente  no  evento  criminoso,  não
merece censura a decisão prolatada no juízo primevo, que concluiu pela pronúncia do
acusado a fim de que este seja julgado pelo Conselho de Sentença. 

Diante  do  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial,
rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao presente recurso, mantendo, na
íntegra,  a  decisão  hostilizada,  a  fim  de  que  o  pronunciado,  ora  recorrente,  seja
submetido a julgamento perante o Júri Popular. 

É como voto.

Presidiu o julgamento 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  Joaci  Juvino  da
Costa Silva, 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, 13 de março de 2018.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Desembargador  - Relator


