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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.  TESTEMUNHO  INDIRETO.
PROVA VÁLIDA. 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.

Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar
mero  juízo  de  admissibilidade  da  acusação,
desnecessária  a  certeza  jurídica  que  se  exige
para  uma  condenação,  atentando-se  que,  em
caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para
que não seja subtraída a apreciação da causa do
Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos
contra a vida.

“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;
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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

Álvaro Gabriel Alves de Albuquerque (fl. 147/148), contra a decisão proferida

pelo  Juízo  de  Direito  do  2º  Tribunal  do  Júri  da  Comarca  de  Campina

Grande (fls. 140/144.) que o pronunciou como incurso nas penas do  artigo

121, §2º, inciso IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o

Tribunal do Júri Popular pela prática, em tese, de crime de homicídio, por ter,

no dia 05 de fevereiro de 2016, utilizando-se de arma de fogo, disparado contra

a vítima Ruben Eliaquim Silva Marques.

Em  suas  razões (fls.  149/155),  o  recorrente  pugna  pela

impronuncia,  sustentando  que  inexiste  prova  suficiente  da  autoria  delitiva.

Alega,  nessa  vertente,  que  nenhuma  das  testemunhas  presenciou  o  fato

narrado na denúncia e, portanto, seus depoimentos devem ser invalidados.

Contrarrazoando o presente recurso (fls. 171/175), o Ministério

Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se in totum

a decisão de pronúncia.

Exercendo o juízo de retratação, foi mantida a decisão pelo Juízo

a quo (fls. 177).

Parecer da Procuradoria de Justiça, no qual a ilustre Procuradora

Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo opina pelo desprovimento do recurso

(fls. 182/187).

Desembargador João Benedito da Silva
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É o relatório.

VOTO

Depreende-se  dos  autos  que  o  representante  do  Ministério

Público,  em  exercício  no  2º  Tribunal  do  Júri  da  Comarca  de  Campina

Grande/PB, ofereceu  denúncia  em  face  de  Álvaro  Gabriel  Alves  de

Albuquerque, ora recorrente, e  Wesley Warlen Camilo Cunha pela prática,

em tese, do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 29 ambos

do CP e art. 1, I, parte final da lei 8072/90, requerendo seu julgamento perante

o Tribunal do Júri Popular.

Consta  da  exordial  acusatória  que,  Álvaro  Gabriel  Alves  de

Albuquerque e Wesley Warlen Camilo Cunha, no dia 05 de fevereiro de 2016,

por volta das 15hrs, na cidade de Campina Grande-PB, utilizando-se de arma

de fogo, desferiram disparos contra a vítima Ruben Eliaquim Silva Marques,

levando-o a óbito.

Aponta,  ainda,  a  peça  acusatória,  que  na  dia  do  fato,  o

denunciado Álvaro Gabriel, com o intuito de praticar roubos em parceria com a

vítima, teria sobre perguntado sobre os crimes que já cometeu, quando, ao

responder, afirmou desejar matar o indivíduo conhecido por “Beto Queixinho”.

Diante de tal informação Álvaro e Wesley alvejaram a vítima com disparos de

arma de fogo, pois o “Beto Queixinho” seria tio de Álvaro.

Após  a  devida  instrução  processual,  o  Juízo  a  quo  proferiu

decisão (fls. 140/144.), em que  impronunciou o réu Wesley Warlen Camilo

Cunha, e pronunciou o acusado Álvaro Gabriel Alves de Albuquerque, ora

recorrente, submetendo-o a julgamento popular, entendendo presentes indícios

Desembargador João Benedito da Silva
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suficientes de autoria  e  materialidade do crime previsto  no  artigo  121,  §2º,

inciso IV, do Código Penal.

Irresignado,  o  recorrente  pretende ver  reformada a  decisão de

pronúncia,  aduzindo,  em  síntese,  que  inexiste  prova  suficiente  da  autoria

delitiva, invocando, para tal, a invalidade dos testemunhos indiretos, baseados

em “ouvir dizer”.

Pois bem. 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.

In casu,  a denúncia versa sobre a prática, em tese, de crime de

homicídio,  no  qual  o  recorrente  teria,  eventualmente,  assassinado  a  vítima

mediante disparos de arma de fogo.

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. 25/28.

Desembargador João Benedito da Silva
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Quanto  à  autoria  delitiva,  apesar  da  negativa  por  parte  do

acusado, alguns elementos do arcabouço probatório indicam ser ele o autor do

homicídio em tela. 

Ao  ser  interrogado  pelo  magistrado  sentenciante  (mídia

audiovisual  –  fl.  108),  o  acusado  Álvaro  Gabriel  Alves  de  Albuquerque

asseverou o seguinte:

Que  não  são  verdaderiros  os  fatos  que  lhe  são
imputados;  que  não  sabe  dizer  porque  foi  acusado;
que não conhece ninguém da região onde ocorreu o
homicídio;  que a polícia  civil  o  apreendeu com uma
arma e que foi obrigado a assinar um papel no qual se
afirmava  culpado;  que  está  vivendo  na  cidade  de
Campina Grande há dois anos; que foi preso em João
Pessoa quando era menor por um homicídio; que não
conhece  as  testemunhas;  que  não  conhece  o  outro
acusado;  que  não  conhece  a  vítima;  que  está
cumprindo pena por porte ilegal de arma de fogo; que
não  conhece  “beto  queixinho”,  negando  parentesco
com este;  que  quando  tomou conhecimento  do fato
estava preso, mas que no dia do fato estava solto; que
ficou  sabendo  pelo  advogado  que  a  vítima  era
envolvida com crimes, mas que não a conhecia. 

Entretanto,  em  vertente  contrária  à  tese  defensiva,  o  pai  da

vítima,  o senhor  Luciano Marques de Oliveira,  ao prestar depoimento em

sede judicial (mídia audiovisual – fl. 97), relatou que, realizou uma pequena

investigação, por conta própria, acerca dos fatos, e informou a polícia o que

descobriu, conta ainda:

Que não conhece nenhum dos acusados; que é o pai
da vítima, que no dia do fato estava de folga e foi ao
mercado, quando chegou do mercado soube da morte
do filho; que soube que o filho falou algo para o
acusado, e este não gostou e por isso atirou nele;
que o filho ainda correu, mas o “biel” foi atrás e
bateu com o cabo da pistola na cabeça dele,  foi
quando o pente da pistola caiu; que soube que o
“biel” ainda ameaçou as pessoas por lá; que fez um
pequeno  apurado  e  informou  a  polícia  o  nome  dos

Desembargador João Benedito da Silva
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acusados;  que  sabe  que  o  filho  era  viciado  e  se
envolvia em crimes; que seu filho não estava armado
no dia do fato e que o tiro foi a queima roupa; que não
sabe o nome das pessoas que lhe deram informações,
que são moradores da região; que soube que o Pedro
Gabriel que o declarante citou no primeiro depoimento
prestado na polícia, foi apenas o rapaz que atraiu o
seu filho para o local do crime; que soube que quem
atirou em seu filho foi  o  Álvaro Gabriel,  sendo o
Wesley conhecido como “quatro  e vinte”  o  coautor”;
que informou tudo isso para a polícia; que descobriu
tudo  através  de  populares  que  vivem  no  local  do
crime;  que  não  sabe  o  nome  de  nenhum  desses
populares.

Por sua vez, a senhora  Cíntia Damião da Silva, asseverou em

seu depoimento (mídia audiovisual – fl. 108), que foi ao local do crime logo

após o ocorrido e lá ouviu comentários,  de populares,  afirmando que “biel”

havia matado Ruben, relatou ainda:

Que conhece  o  “Biel”  mas não  conhece  o  acusado
Wesley; que soube do crime porque escutou dois tiros;
que estava em casa com o namorado quando ocorreu
os disparos;  que sua irmã chegou em casa falando
que  tinham  matado  Ruben;  que  escutou  no
momento da ação que quem matou Ruben tinha
sido “Biel”;  que  não  escutou sobre  outro  acusado,
mas que  soube  que mais  alguém participou;  que o
acusado “Biel” não mora pela região; que não sabe
quem é a outra pessoa que matou Ruben junto com
“Biel”;  que  não  sabe  o  motivo  do  crime;  que  não
escutou briga antes dos tiros; que não mora mais no
mesmo local; que não presenciou nada; que conhece
Gabriel porque ele morava lá perto; que ele morava lá
a  muito  tempo;  que  não  conhece  “Beto  Queixinho”;
que não conhece nenhum outro Gabriel; que não sabe
se  a  vítima  trabalhava;  que  não  sabe  se  “Biel”  era
envolvido em crimes; 

Destaco que, apesar da alegação defensiva de que não é valido o

testemunho indireto das testemunhas supracitadas, há de considerarmos que a

decisão  de pronúncia  (artigo  413,  do  CPP) possui  natureza interlocutória

mista  não  terminativa,  por  meio  da  qual  o  juiz,  convencido  da  existência

Desembargador João Benedito da Silva
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material  do fato  criminoso e  da existência de indícios suficientes  de que o

acusado foi  seu autor  ou partícipe,  encaminha o processo para julgamento

perante o Tribunal do Júri. 

Em virtude de a decisão de pronúncia  encerrar  mero  juízo  de

admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige

para uma condenação,  atentando-se que,  em caso de dúvida,  deve o juiz

pronunciar  o  réu,  para  que  não  seja  subtraída  a  apreciação  da  causa  do

Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Lado outro, a absolvição sumária (artigo 415) somente encontra

respaldo se restar demonstrado: a) a inexistência do fato, b) a não participação

do réu no evento delituoso, c) que o fato não constitui infração penal, ou d)

causa  de  isenção  de  pena  ou  exclusão  do  crime;  sempre  com  provas

contundentes e coesas. 

Já a  impronúncia (artigo 414)  apenas se mostra viável se não

houver  nenhum indício de autoria. Havendo dúvidas razoáveis, a pronúncia se

impõe. Significa que a impronúncia deve ocorrer apenas quando o juiz não se

convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de

autoria  ou  participação,  atentando-se,  sempre,  que,  na  primeira  etapa  do

procedimento do júri, deve vigorar o princípio “in dubio pro societate”.

De outra banda, o fato de haver indícios de autoria delitiva, ainda

que  mínimos,  autoriza  a  pronúncia  dos  agentes,  caso  em  que,  deve  a

controvérsia  ser  submetida a julgamento pela corte  popular,  precipuamente,

quando  não  restou  demonstrado  de  modo  inequívoco  a  inocência  dos

acusados, como ocorreu na espécie.

Desembargador João Benedito da Silva
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Neste sentido:

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  PRONÚNCIA
MANTIDA.  I.  Presentes os elementos mínimos do
juízo de admissibilidade da acusação, quais sejam,
materialidade  delitiva  e  indícios  suficientes  de
autoria, mister se faz a manutenção da decisão de
pronúncia,  em  observância  ao  princípio  do  in
dubio  pro  societate, competindo  ao  Conselho  de
Sentença, no exercício de soberania, a tarefa de julgar
a demanda. II.  Não há que se falar em afastamento
das  qualificadoras  da  prática  do  delito  mediante
recurso que impossibilitou a defesa do ofendido e por
motivo torpe. Art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código
Penal, uma vez que esta questão deve ser enfrentada
pelo Conselho de Sentença, já que as circunstâncias
qualificadoras somente devem ser excluídas se forem
manifestamente inocorrentes, hipótese que, à luz dos
depoimentos  já  mencionados,  não  se  amolda  aos
autos.  RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO
CONHECIDO  MAS  DESPROVIDO.  (TJGO;  RSE
0292247-35.2010.8.09.0100;  Luziânia;  Segunda
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Fabio  Cristóvão  de
Campos Faria; DJGO 23/01/2017; Pág. 413)

RECURSO  PENAL  EM  SENTIDO  ESTRITO.  ART.
121,  §  2º,  INCISO  I  E  IV,  DO  CÓDIGO  PENAL
BRASILEIRO.  RÉU  PRONUNCIADO.  PRETENDIDA
DESPRONÚNCIA,  ANTE  A  ALEGAÇÃO  DE
INEXISTÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DE  AUTORIA.
ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.  MANTIDA DECISÃO
DE  PRONÚNCIA,  POR  EXISTÊNCIA  DA
MATERIALIDADE  E  DE  INDÍCIOS  MÍNIMOS  DA
AUTORIA,  BEM  COMO  SOBRE  AS
QUALIFICADORAS  EXPOSTAS  NA  PRONÚNCIA,
EXISTINDO  DÚVIDA  SOBRE  A  REAL  SITUAÇÃO
FÁTICA  EXISTENTE  À  ÉPOCA  DO  CRIME,
CABENDO  AO  JÚRI  POPULAR  DIRIMIR  TAL
DÚVIDA,  COM AMPARO NO PRINCÍPIO IN DUBIO
PRO SOCIETATE. 1. Na fase da pronúncia, basta a
certeza quanto a materialidade do fato e indícios
suficientes de autoria para que o feito seja levado
à apreciação do Tribunal do Júri Popular. Aplicação
do in dubio pro societate. Recurso improvido. Decisão
unânime.  (TJPA;  RSE  0000041-63.2014.8.14.0081;
Ac. 169319; Bujaru; Terceira Câmara Criminal Isolada;
Rel. Des. Raimundo Holanda Reis; Julg. 15/12/2016;
DJPA 16/12/2016; Pág. 265)

Desembargador João Benedito da Silva
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Diante de tal análise, percebe-se,  in casu, 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  ilustre  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.
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.

Desembargador João Benedito da Silva
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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

pelo despronunciamento.

Diante  de  todo  o  exposto,  nego  provimento  ao  recurso  em

sentido estrito.

É como voto.

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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        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  João

Benedito  da  Silva,  relator,  e   Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos.  Presente  à

sessão a Excelentíssima Senhora  Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo,

Procuradora de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos

01 (primeiro) dia do mês de março do ano de 2018

                             Des. João Benedito da Silva
                                            RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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