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ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000547-09.2015.815.0491 – Vara Única da Comarca de Uiraúna
RELATOR : O Exmo. Tércio  Chaves  de  Moura,  Juiz  de  Direito  convocado  em
substituição ao Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE : Ministério Público Estadual
APELADO : Edjane da Silva Melquíades e Jaelson da Costa Andrade
ADVOGADO : Francisco Romano Neto

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º,
INCS. I E IV C/C ART. 29, DO CP. IMPRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL.  SUBMISSÃO  DOS  ACUSADOS  AO  VEREDICTO
POPULAR.  EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E
PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME DOLOSO CONTRA A
VIDA.EVENTUAL DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE
SENTENÇA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE.

- - Nos termos do art. 413 do CPP, contando nos autos indícios suficientes de
autoria e prova segura da existência material do delito doloso contra a vida,
cabível é a pronúncia dos denunciados, submetendo-os ao julgamento pelo
Tribunal Popular.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
identificados.

ACORDA a  Egrégia  Câmara  Criminal  do  Colendo  Tribunal  de
Justiça  do Estado da Paraíba,  à  unanimidade,  em DAR PROVIMENTO ao apelo,  nos
termos do voto relator, em harmonia com o parecer.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a
sentença de fls. 477/479, que impronunciou os réus Edjane da Silva Melquíades e Jaelson da
Costa Andrade do crime de homicídio qualificado a eles imputado na denúncia.

Historiou a peça vestibular acusatória de fls. 02/05 que no dia
23/04/2015, por volta das 22:00 horas, no Bairro Retiro, próximo à residência dos réus, na cidade
de Uiraúna, os acusados mataram a pessoa de Diogo da Silva, por meio de disparo de arma de
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fogo na região do tórax, por motivo torpe e mediante emboscada ou meio que impossibilitou a
defesa da vítima.

Segundo a denúncia:

“Emerge do caderno inquisitorial, que a vítima, na data ora mencionada, foi, no período
vespertino, à residência dos denunciados, que são companheiros, com a finalidade de
cobrar dívida proveniente de compra de entorpecentes, tendo, os denunciados, pedido
para que aquela retornasse no período da noite.
Pois bem, no período da noite, a vítima saiu de casa em uma motocicleta (Placa MNJ
3813), na companhia da testemunha ALDO CÉSAR PINHEIRO DE ANDRADE, tendo
deixado este último na residência de sua avó (que é próxima à residência dos autores do
fato) logo antes de ir à residência dos denunciados, mais uma vez, com o escopo de
cobrar a dívida supracitada.
Logo  após  a  vítima  deixar  a  testemunha  na  residência  da  avó  desta  última,  os
denunciados, que já aguardavam a vítima de forma oculta no local do crime (posto que
combinaram que ela retornasse naquele mesmo dia), efetuaram seis disparos de arma de
fogo na mesma, o que a levou a óbito, conforme laudos de folhas como mostra o exame
cadavérico às folhas 33/35 e laudo às fls. 23/32.
Consta dos autos,  ainda,  que as  testemunhas elencadas ao fato foram uníssonas em
afirmar que os denunciados mataram a vítima e que tal fato repercutiu na cidade e, até
mesmo, em grupos do whastapp, em que todos os comentários foram no sentido dos
denunciados serem os autores do crime.
No mais, infere-se dos autos que todo o fato ocorreu por conta de uma cobrança de
dívida de drogas,  havendo informações, nos autos, de que tanto a vítima, quanto os
denunciados, são conhecidos por serem traficantes.
Frise-se que, inclusive, foi encontrado na roupa da vítima um papelote de substância
entorpecente, do tipo maconha, segundo laudo de fls. 44/45.
[...]”

Data do recebimento da denúncia, com decretação de prisão preventiva
dos acusados: 05 de outubro de 2016 (fls. 105/111).

Convertida  a  prisão  preventiva  em domiciliar  para  o  acusado  Jaelson
Costa Andrade, fls. 235/236.

Respostas às acusações, fls. 266/281 e 406/408, seguido do saneamento
do feito e designação de audiência de instrução e julgamento, fl. 413.

Audiência  realizada  e  gravada  por  meio  audiovisual,  fls.  437/438.,
seguidas de alegações finais memoriais às fls. 440/448 e fls. 452/475.

Regularmente processados, a Juíza a quo impronunciou os acusados, com
fulcro nos arts. 414, do CPP, entendendo  não  haver  nos  autos  indícios  mínimos  da  autoria
delitiva (fls. 477/479).

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, com
fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, pugnando, em suas razões recursais (fls. 490/495), pela
reforma da sentença para  que  os  acusados  sejam  submetidos  ao  Sinédrio  Popular, sob o
argumento de que a sentença absolutória é contrária à prova dos autos, já que as testemunhas
Aldo César Pinheiro de Andrade, Ana Patrícia Pinheiro, Geralda da Silva Lopes e Maria das
Graças Costa de Andrade apontaram os réus como autores do crime, além de serem envolvidos
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com o  tráfico  de  drogas.  Ademais,  afirma  que  em havendo  dúvidas,  deve-se  resolver  pela
submissão dos réus ao Júri, em face do princípio “in dubio pro societate”.

O réu ofertou contrarrazões às fls. 498/525, por intermédio de advogado
habilitado, pugnando pela manutenção da sentença na sua totalidade.

 
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer (fls.

545/548) da lavra da insigne Procuradora de Justiça, Dra. Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque
Melo,  opina pelo provimento do recurso para que a apelada seja pronunciada pelo crime de
homicídio. 

É o relatório.

VOTO: 

Há preliminar de intempestividade do recurso ministerial levantada em
sede de contrarrazões, na qual a defesa alega que as razões recursais foram apresentadas fora do
prazo legal.

O que se observa,  é que a sentença de impronúncia foi publicada em
03/10/2017, tendo o termo de apelação sido interposto em 04/10/2017. Foram abertas vistas dos
autos para o Parquet  em 09/10/17 (fl. 489),  não obstante as razões só foram apresentadas pelo
MP em 18/10/2017 (fl. 490).

Ocorre que o retardo na apresentação das razões recursais não caracteriza
intempestividade, máxime quando o termo de apelação da sentença absolutória foi interposto
dentro do prazo legal e inexiste comprovação de prejuízo à parte adversa nos autos.

Como bem aduziu o C. STJ em diversos julgados, em comunhão com o
Supremo Tribunal Federal, o atraso na entrega das razões do recurso apelatório constitui mera
irregularidade  processual,  impassível  de ensejar  o  não conhecimento da peça pelo órgão  ad
quem,  posto  que  a  pretensão  de  rediscussão  do  mérito  fora  oportuna  e  tempestivamente
sinalizada pela parte recorrente. Conforme:

PROCESSUAL  PENAL  E  PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO  ESPECIAL,  ORDINÁRIO  OU  DE  REVISÃO  CRIMINAL.  NÃO
CABIMENTO.  APELAÇÃO  CRIMINAL.  INTEMPESTIVIDADE.  RAZÕES
APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL.
MERA  IRREGULARIDADE.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
2.  A  apresentação  extemporânea  das  razões  recursais  pela  parte,  mesmo
acusadora, não tem o condão de prejudicar apelação criminal tempestivamente
interposta.
[...]
(HC  66.625/RJ,  Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  SEXTA TURMA,  julgado  em
15/10/2015, DJe 05/11/2015)

Ementa:  HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL  PENAL.  APELAÇÃO  NÃO
CONHECIDA. RAZÕES RECURSAIS. APRESENTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
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MERA  IRREGULARIDADE.  SITUAÇÃO  CONFIGURADORA  DE
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  ORDEM  CONCEDIDA.  I  –  Esta  Corte  já
sedimentou a  orientação  no sentido  de  que,  apresentado  o  termo de  apelação
dentro do prazo legal, a apresentação extemporânea das razões recursais constitui
mera irregularidade, que não prejudica a apreciação do recurso. Precedentes. II –
O entendimento adotado pelo tribunal regional, que deixou de conhecer da apelação em
função da extemporaneidade das razões recursais, configura flagrante constrangimento
ilegal, apto a justificar a superação do enunciado da Súmula 691 deste Tribunal e, por
conseguinte, a concessão da ordem. III – Ordem concedida para determinar ao Tribunal
Regional Federal da 1ª Região que, afastada a preliminar de intempestividade, prossiga
no  julgamento  da  apelação  interposta  pelo  ora  paciente.

(HC 112355, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado
em 26/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 13-09-2012 PUBLIC
14-09-2012) 

Desta forma, rejeito a preliminar.

Os apelados ainda deduzem que a denúncia é inepta, porque não trouxe
aos autos provas e indícios que comprovem a participação dos recorridos no evento criminoso.
Desta forma, a acusação seria genérica, prejudicando o trabalho da defesa.

Ocorre que inicial  acusatória atende aos requisitos do art.  41 do CPP,
porque  descreve  o  fato  e  as  circunstâncias  suficientemente,  atribuindo  a  ação  delitiva  aos
acusados,  com base  em lastro  probatório  mínimo  angariado  durante  a  fase  de  investigação
policial..

Referida arguição, ademais, é inócua neste momento processual, em que
toda a instrução encontra-se finalizada, após o devido contraditório e ampla defesa às provas e
acusações deduzidas, o que demonstra ter a peça inaugural atingido seus fins, sem que isso tenha
importado prejuízo de qualquer ordem para os recorridos.

Nesta senda, aliás, repousam os precedentes do Tribunal da Cidadania,
para  quem,  após  a  sentença  condenatória,  insubsistem as  alegações  referentes  à  inépcia  da
denúncia, senão vejamos:

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL. 1.
CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. VIOLAÇÃO DO ART. 41 DO CPP.
NÃO  VERIFICAÇÃO.  DENÚNCIA  HÍGIDA.  SUPERVENIÊNCIA  DE
CONDENAÇÃO. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. 2. OFENSA AO ART. 79 DO
CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
DESMEMBRAMENTO DETERMINADO PELO STF. 3. NEGATIVA DE VIGÊNCIA
AOS ARTS. 4º E 6º DA LEI N. 7.492/1986. NÃO VERIFICAÇÃO. TIPIFICAÇÃO
ADEQUADA.  PLEITO  QUE  DEMANDA  REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não há se falar em violação do art. 41 do CPP, uma vez que "a denúncia expõe
cumpridamente  os  fatos  delitivos  e  as  razões  de  imputação  a  cada  acusado.  As
discordâncias, quanto às razões de imputação, são questões de mérito e não pertinente a
requisitos  formais  da  denúncia.  Assim,  afasta-se  a  referida  preliminar  porque  a
denúncia foi apta à acusação e permitiu a ampla defesa".
Registre-se, outrossim, que "a superveniência da sentença penal condenatória torna
esvaída  a  análise  do  pretendido  reconhecimento  de  inépcia  da  denúncia,  isso
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porque  o  exercício  do  contraditório  e  da  ampla  defesa  foi  viabilizado  em sua
plenitude durante a instrução criminal" (AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/08/2015).
[...]
(AgRg no REsp 1397564/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. CRIME DE
TORTURA.  PEDIDO  DE  TRANCAMENTO.  CARÊNCIA  DE  JUSTA  CAUSA.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO VERIFICAÇÃO. 2.  AFERIÇÃO
ACERCA DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE  NA  VIA  ELEITA.  3.  SUPERVENIÊNCIA  DE  SENTENÇA
CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA ESVAZIADA.
4.
RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.
[...]
3. Com a superveniência da sentença condenatória em 26/4/2017, tem-se esvaziada
a alegação de inépcia. De fato, o provimento da pretensão punitiva estatal denota
a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a
ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na
condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode
falar  em  ausência  de  aptidão  da  denúncia  nos  casos  em  que  os  elementos
carreados aos autos autorizam a prolação de condenação.
4. Recurso em habeas corpus improvido.
(RHC  57.206/SP,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA FONSECA,  QUINTA
TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

Preliminar que se rejeita, portanto.

Não  vislumbrando  mais  óbices  ao  conhecimento  do  recurso,  o  qual
atende seus requisitos extrínsecos e intrínsecos, passo ao exame do mérito.

Requer o apelante a reforma da sentença absolutória em relação aos réus
para  que  sejam submetidos  ao  julgamento  popular,  afirmando haver  indícios  suficientes  nos
autos da autoria delitiva, mormente diante da prova testemunhal produzida.

Antes de qualquer apreciação, é de bom alvitre, extrair o brilhante
ensinamento de Eugênio Pacelli de Oliveira, sobre 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. Del Rey,
6ª ed., 2006, p. 563/564).  Destaquei.

Vale ressaltar que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade, não
trazendo em si uma condenação prévia ao recorrente.
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Para tanto, assim dispõe o art. 413 §1º do CPP:

“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. ”

Na  presente  hipótese,  o  órgão  acusador  afirma  que  os  depoimentos
prestados por Aldo César Pinheiro de Andrade, Ana Patrícia Pinheiro, Geralda da Silva Lopes e
Maria das Graças Costa de Andrade constituem indícios suficientes de autoria e que, na dúvida,
devem os  acusados  ser  submetidos  ao  Júri  Popular,  com arrimo  no  princípio  in  dubio  pro
societate.

Desta  forma,  colhe-se  dos  depoimentos  prestados  em  juízo  pelas
testemunhas referidas:

“[…] que no dia anterior ao fato, Diogo saiu dizendo que ia pegar um dinheiro que
estava precisando;  que não tem como dizer  se esse dinheiro era emprestado ou de
dívida  de  drogas;  que  Diogo  nunca  lhe  confessou  que  tivesse  negócios  com  os
acusados; que Diogo nunca chegou a reclamar, desabafar se os recorridos estavam lhe
devendo ou ameaçando; que no dia que morreu passou o dia em casa e quando foi a
noite o telefone tocou, ele se arrumou e saiu; que não sabe dizer se ia pegar o dinheiro
com Edjane e Jaelson; que Diogo saiu Calado e não disse nada; que não sabe para onde
ele foi; que seu irmão ficou na casa de sua avó, não sabendo para onde foi; que Edjane
e Jaelson não tinham problemas com Diogo; […] que soube por comentários que os
réus foram autores do fato;[…] que nunca ouviu comentários que Edjane e Jaelson
são traficantes.” Ana Patrícia Pinheiro, companheira da vítima, fls. 437,
mídia audiovisual.

“[…] que no dia do fato, Diogo havia lhe deixado na casa de sua avó, próximo ao local
do crime; que antes de entrar em casa ouviu um disparo e correu para ver do que se
tratava; que quando chegou ao local viu Diogo caído com a moto por cima do corpo;
que tentou ajudar, mas sua sandália caiu; que com medo que a polícia chegasse ao local
e pensasse que ele havia matado fugiu; que a vítima era envolvida com o tráfico de
drogas e todo mundo sabia e que há comentários de que os réus foram os autores do
crime; que não sabe dizer se foram eles de fato […] que nunca viu, nem ouviu falar
que Diogo fosse fazer alguma cobrança de drogas a Edjane ou a Jaelson; que não tem
conhecimento que Edjane ou Jaelson tinha negócio ou transação de drogas com Diogo;
que não sabe dizer o nome das pessoas que afirmaram que os réus foram autores do
crime; que não viu os réus no local do crime; que não sabe dizer quem viu os réus no
local  do  crime;  que  Diogo  já  havia  sido  preso  por  tráfico;  [...]  .” Aldo César
Pinheiro de Andrade, cunhado da vítima, fls. 437, mídia audiovisual.

“[…] que não sabe quem são os réus; não sabe nada sobre eles; que fazia parte de um
whatsapp onde foi citado o nome de Jaelson; que não afirmaram com certeza, apenas
disseram ‘estão comentando que foi Jaelson’;  que não lembra quem disse isso no
grupo; que a companheira do réu também viu a conversa;  que saiu do grupo nessa
ocasião; que  Ana Patrícia falou que Diogo foi cobrar um dinheiro a Jaelson; que
Diogo era envolvido com o tráfico; que não sabe dizer se os réus são envolvidos com
tráfico, nem por fofoca de rua; […].” Geralda da Silva Lopes, “Dinha”, prima
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da vítima, fls. 437, mídia audiovisual.

Como visto, in casu, há elementos indiciários  que sugerem que os
denunciados/recorridos praticaram o crime de homicídio pelo qual estão sendo judicialmente
investigados.  Lembro, por oportuno, que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da
acusação, com o fim único de submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo sua
natureza meramente processual. Desse modo, basta ao Juiz que a prolata estar convencido da
existência do crime e dos indícios da autoria ou de participação.

Assim sendo, a prova segura da materialidade quanto ao fato e a
existência de indícios da autoria do ora recorrente no evento delituoso narrado na denúncia
bastam para fundamentar a pronúncia, sendo que eventuais dúvidas ou contradições na prova
se resolvem, nesta fase, em favor da sociedade, e não em benefício do réu.

A propósito:

“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
a certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal
do Juri. 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)

“A pronúncia é decisão interlocutória mista - na qual vigora o princípio in dubio
pro societate -, em que o magistrado declara a viabilidade da acusação por duplo
fundamento, ou seja, por se convencer da existência de um crime e da presença de
indícios de que o réu possa ser o autor (art. 413 do CPP).”  (STJ - AgRg no REsp
1368790/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
02/05/2013, DJe 13/05/2013 – aparte da ementa)

No mesmo sentido, destaco a pacífica jurisprudência do Tribunal de
Justiça da Paraíba: verbis,

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INCONFORMISMO. PEDIDO DE EXCLUSÃO
DO MOTIVO TORPE. CONFISSÃO. LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. FASE DE
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN
DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO MANTIDA. COMPETÊNCIA DO JÚRI
POPULAR. RECURSO DESPROVIDO. Para a sentença de pronúncia do acusado
basta, apenas, a prova da materialidade do fato e indícios suficientes de sua autoria ou
participação no crime, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Sinédrio Popular.
A sentença de pronúncia é de mera admissibilidade do Juízo, imperando o
princípio do in dubio pro societate, ou seja, em caso de dúvida, cabe ao Conselho
de Sentença dirimi-la, por ser o Juiz natural da causa.”  (g.n.) (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20119708120148150000, Câmara
Especializada Criminal, Relator DES CARLOS MARTINS BELTRAO FILHO , j. em
27-11-2014) 
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Na verdade, reforço,  para a despronúncia ou absolvição sumária é
necessário que a prova produzida retrate, com absoluta segurança, de forma inconteste, não
terem os agentes praticado a ação delituosa, ou que estes, ao praticá-la, tenham se conduzido ao
abrigo de causa excludente de antijuridicidade – situação não vislumbrada na hipótese vertente. 

Portanto, nos termos do art. 413 do CPP, constando nos autos indícios
suficientes de autoria e prova segura da existência material do delito doloso contra a vida,
cabível é a pronúncia do acusado, submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal Popular.

Vale ressaltar que na decisão de pronúncia há apenas um juízo de
admissibilidade da acusação, não havendo certeza do cometimento do crime pelo acusado. Basta
apenas a comprovação da existência do delito e indícios de autoria para que seja o acusado
pronunciado. Não é preciso a prova plena da autoria.

Já a decisão de impronúncia tem lugar em situações excepcionais, sendo
importante lembrar que nesta fase do rito do júri vigora o princípio in dubio pro societate.
Devem concorrer a inexistência de prova da materialidade ou a ausência de indícios suficientes
acerca da autoria ou participação do agente – art. 414 do Código de Processo Penal, o que não
ocorreu no presente caso.

Por fim,  segue a  mesma sorte  o argumento referente à existência  das
qualificadoras. Pelo que foi colhido da instrução, a motivação do crime determinou-se por uma
dívida de drogas e usando meio que dificultou a defesa da vítima. Destarte, caberá ao Corpo de
Jurados decidir  ou não pela  existência  de tais  circunstâncias de recrudescimento especial  da
reprimenda.

Ante o exposto, em desarmonia com o parecer ministerial, DOU
PROVIMENTO ao recurso, para pronunciar os acusados pelo delito do art. 121, §2º incisos I e
IV do CP.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador  Carlos
Martins  Beltrão, Presidente  da  Câmara  Criminal, dele  participando  os  Excelentíssimos
Senhores  Tércio Chaves de Moura (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada,
para substituir o Exmo. Sr. Des. 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, vogal). 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor  Amadeus  Lopes
Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 03
de maio de 2018.
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Tércio Chaves de Moura
Juiz de Direito


