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“A  pronúncia  é  mero  juízo  de  admissibi l idade  da  pretensão

punit iva estatal  ou da acusação e não da condenação.  Para a  sua

decretação,  não  se  exige  a  prova  r igorosa  da  culpa  do  acusado,

mas  apenas  indícios  de  sua  autoria.  A  dúvida,  se  existente,

nessa  fase,  deve  ser  interpretada  em  favor  da  sociedade,  ao

contrár io do que ocorre no julgamento de méri to”.

O  juiz,  fundamentadamente,  pronunciará  o  acusado,  se

convencido  da  mater ia l idade  do  fato  e  da  existência  de  indícios

suf icientes  de  autor ia  ou  de  part ic ipação,  conforme  consta  no

art .  413 do CPP.  

Vistos,  etc.

O  representante  do  Ministér io  Públ ico  em  atuação  perante  esta

Unidade  Judic iár ia  ofereceu  denúncia  contra  PEDRO  PEREIRA  DE  OLIVEIRA

NETO,  conhecido por  “Chiquinho” E  JAQUELINE SOARES DA SILVA,  incursos  nas

penas  do  art .  121,  §2º,  inc iso  I  e  VI ,  do  Código  Penal  e  do  art .  14  da  Lei  nº

10.826/03.

Bolet im  de  Ocorrênc ia  Pol ic ia l  Mi l i tar  de  f l .  07.  Laudo  de  Exame

Cadavér ico  de  f l s .  20/23.  Laudo  Cadavérico  de  f l s .  24/27.  Laudo  de  exame



técnico per ic ia l  em loca l  de morte v io lenta às  f l s .  36/45.

Relatór io  f ina l  da autor idade pol ic ia l  às  f ls .  65/69.

A denúnc ia  fo i  recebida em 01 de setembro de 2016.

Devidamente  c i tados,  o  denunc iados  apresentaram  Resposta  à

Acusação às  f ls .  81/84,  pugnando genericamente por  suas absolv ições.  

Na  instrução  foram  inquir idas  três  testemunhas  arroladas  na

denúnc ia .  A  defesa  dispensou  a  o i t iva  das  testemunhas  arro ladas.  Tudo

conforme mídia  digi tal  anexa à f l .  139.

Alegações  Finais  em  memoriais  escr i tos  por  parte  do

representante  do  Min is tér io  Públ ico  às  f l s .  143/149,  pugnando  pe la

pronúnc ia  dos acusados nos termos da denúncia.

Apresentadas  as  derradei ras  A legações  das  defesas  dos  réus  às

f l s .  152/156 de Araújo  às  f l s .  225/229,  pugnando por  suas impronúncias .

É O BREVE RELATO.

DECIDO  :

DA ACUSAÇÃO

Na  hipótese  vertente,  os  acusados  PEDRO  PEREIRA  DE  OLIVEIRA

NETO  E  JAQUELINE  SOARES  DA  SILVA ,  foram  denunciados  como  incursos  nas

penas  do  art .  121,  §2º,  inc iso  I  e  IV,  do  Código  Penal  e  o  art .  14  da  Lei  nº

10.826/03,  tendo  o  Representante  do  Ministér io  Públ ico  narrado  que  no  d ia

29  de  junho  de  2015,  por  vo l ta  das  19h30min,  na  rua  Raimundo  I r ineu,

conjunto  Fre i  Damião,  Sousa-PB,  os  denunciados  mataram  a  v í t ima  Fernando

Batista  Medeiros ,  por  mot ivo  fút i l  fazendo  uso  de  meio  que  tornou

impossível  a  defesa  da  v í t ima.  Portando  arma  de  fogo  de  uso  permit ido  sem

a devida autor ização.

DA MATERIALIDADE

Veri f i ca-se  nos  autos  a  existência  dos  e lementos  cont idos  no

processo  extrai -se  a  mater ia l idade  del i tuosa  nos:  Bolet im  de  Ocorrênc ia



Pol ic ia l  Mi l i tar  de  f l .  07.  Laudo  de  Exame  Cadavér ico  de  f l s .  20/23.  Laudo

Cadavér ico  de  f l s .  24/27.  Laudo  de  exame técnico  per ic ia l  em local  de  morte

violenta às  f l s .  36/45.

 

DA AUTORIA

No  que  tange  à  autor ia  de l i tuosa,  necessár ia  a  transcr ição  dos

depoimentos  das testemunhas em ju ízo  e o  interrogatór io  do réu:

“ . . .  Eu  v iv ia  com  ele  (Fernando) . . .  Fo i  ass im  no  pé  da  porta!

(quando  perguntada  sobre  onde  a  v í t ima  ter ia  s ido

assass inada) . . .  Eu  Tava  lá  dentro  botando  o  menino  pra  dormir

a í  eu  só  escute i  os  t i ros. . .  Vou  conf i rmar!  (quando  perguntada

se  conf i rma  suas  dec larações  prestadas  à  autor idade  pol ic ia l  à

f l .  58/59). . .  Até  ho je  nós  não  tamo  sabendo  que  fo i  que  matou

ele  não,  o povo f ica  fa lando fo i  c ic lano. . .  Depois foram dizer que

foi  do is  homens numa moto. . .    . . . ”  (ANDREA CORDEIRO DA SILVA

– mídia  anexa à f l .  139)

“. . .  que  pôde  av istar  uma  moto  com  dois  (02)  ocupantes ,  onde

saí ram  em  al ta  veloc idade,  em  fuga;  QUE,  re lata  a  declarante

que  pôde  ver  bem  que  quem  conduzia  a  motoc ic leta  era  uma

mulher ,  tendo  na  garupa  um  homem,  acrescentando  a

dec larante  que  não  chegou  a  ver  o  rosto  de  ambos,  mas  sabe

informar  que  a  mulher  que  conduzia  a  moto  era  gorda  e  t inha  a

pele  com  a  tonal idade  escura;  QUE,  re lata  a  declarante  que  o

homem  era  magro  e  com  pele  de  tonal idade  c lara;  QUE,  não  é

do  conhecimento  da  dec larante  que  a  v í t ima  t inha  inimigos,

haja  v ista  o  mesmo  nunca  ter  fa lado  nada  para  a  declarante;

QUE,  não é do conhecimento da dec larante  que seu companheiro

era  vic iado  em  droga;  QUE,  re lata  há  declarante  que  meses

depois,  ve io  a  tomar  conhecimento  através  de  viz inhos  e

l igações  anônimas  que  os  autores  do  homicídio  onde  teve  como

vít ima  seu  companhei ro  foram  as  pessoas  de  Jaquel ine  Soares

da  Si lva  e  o  companheiro  da  mesma,  Pedro  Pere ira  de  Ol ive i ra

Neto,  mais  conhec ido  como  “Chiquinho”,  tendo  este  efetuado  os

disparos  contra  a  v í t ima;  QUE,  re lata  a  dec larante  que  toda  a

v iz inhança  tem  conhec imento  ou  v iu  os  autores  do  cr ime  na



hora  do  fato ,  porém  ninguém  quer  se  envolver  com  Just iça,  por

medo;  QUE,  re lata  a  declarante  que  também  tomou

conhec imento  que  a  mot ivação  do  ato  del i tuoso,  fo i  devido  ao

fato  da  v í t ima  estar  devendo  na  época  a  quant ia  de  cerca  de  R$

200,00  (duzentos  rea is)  para  a  pessoa  de  Jaquel ine  Soares  da

Si lva;  QUE,  af i rma  a  declarante  que  seu  companheiro  não  devia

a  quant ia  de  R$  500,00  (quinhentos  reais)  para  Davi

Mototax ista,  mas  s im  a  pessoa  de  JAQUELINE,  mot ivo  este  pelo

qual  a  mesma  juntamente  com  “Chiquinho”,  decidi ram  matar  o

companheiro  da  declarante;  QUE,  re lata  a  declarante  que  as

pessoas  que  av istou  fugindo  em  uma  moto,  momentos  depois

dos  d isparos,  coinc idem  com  as  caracter íst icas  f í s icas  de

Jaque l ine  e  “Chiquinho”,  haja  v ista  que  a  dec larante  já  v iu

vár ias  fotograf ias  de  ambos. . .”  -  (ANDREA  CORDEIRO  DA  SILVA  –

f ls .  58/59).

“ . . .  Eu  não  sei  de  nada. . .  Que  t inha  morr ido  esse  homem  no

conjunto  mas  e la  ( Jaquel ine)  também não  tava  em Sousa  não. . . ”

(MARIA  BETÂNIA  DA  SILVA  ALEXANDRE  –  mãe  da  ré,  mídia  anexa

à f l .  139).

“ . . .  E le  morreu  no  conjunto  Fre i  Damião. . .  Não!  (Quando

perguntada  se  saber ia  informar  como  o  cr ime  ocorreu?) . . .  Era  o

povo  chegando e dizendo essas  informação!  (quando perguntada

se  conf i rma  suas  declarações  prestadas  na  Delegacia,  às  f l s .

11/12)  …”  (MARIA  VILANI  BATISTA  DE  MEDEIROS  –  mãe  da

vít ima,  mídia  anexa à f l .  139).

Seguem  as  palavras  da  Sra.  Maria  Vi lani ,  d iante  da  autor idade

Pol ic ia l :

“ . . .  QUE  af i rma  a  declarante  que,  há  a lguns  meses  atrás,  o  seu

f i lho  FERNANDO  havia  comprado  a  DAVI  MOTOTAXISTA  um

veículo  GM/Kadet ,  de  forma  que  f icou  devendo  a  quantia  de  R$

500,00  (quinhentos  rea is) ;  QUE  a  declarante  recebera

informação  anônima  informando  que  o  motivo  da  morte  de

FERNANDO ter ia  s ido  essa  dpiv ida,  sendo  que  FERNANDO esteve

na  casa  da  declarante,  isso  por  vo l ta  das  17h30min,  e

presenciou  quando  e le  (FERNANDO)  recebera  uma  l igação



cobrando  uma  dív ida,  sendo  que  FERNANDO  informou  que

pagar ia  no  d ia  seguinte;  QUE  soube  que  no  dia  do  fato

JAQUELINE  ( f i lha  de  NEGA  PRETA)  fora  até  a  casa  de  FERNANDO

e  cobrou  a  dív ida  que  restava  pagar  da  compra  do  Kadet ;  QUE

FERNANDO  não  pagou  a  JAQUELINE,  tendo  esta  af i rmado  que

'mais  tarde'  resolver ia  o  probkema;  QUE  JAQUELINE  v ive  em

união  estáve l  com  um  enteado  de  Seu  L INO;  QUE  outras

informações  chegadas  a  declarante,  dão  conta  que  no  dia  do

fato,  NILTON  f i lho  de  BABALU  e  MARCELO  DE  DEDA  estavam

procurando FERNANDO;  QUE tomou conhec imento  que JAQUELINE

e seu companheiro,  após o  fato,  estão escondidos no Cangote  do

Urubu. . .”  -  (MARIA VILANI  BATISTA DE MEDEIROS –  às  f ls .  11/12).

Em juízo ,  os  acusados re lataram:  

“…  Não,  não  fo i  eu  não.  Nego  a  part ic ipação.  Tava  em  casa,

senhor!  (quando  perguntado  onde  estava  na  hora  que  o  cr ime

ocorreu?) . . .Tive  só  um  caso!  (quando  perguntado  se  havia

re lac ionado  com  Jackel ine?) . . .”  (PEDRO  PEREIRA  DE  OLIVEIRA

NETO –  mídia  anexa à f l .  139).

“…  Não!  (quando  perguntada  se  a  ré  era  a  pessoa  que  conduzia

a  moto?) . . .  Não,  eu  não  conhec ia  e le  não!  Também não!  (quando

perguntada  se  a  v í t ima  ter ia  fe i to  a lgum negóc io  com a  ré?  E  se

estava  lhe  devendo  d inhei ro?) . . .  Nenhum  envolvimento  até

porque  eu  nem  conhecia  e le  . . . ”  ( JAQUELINE  SOARES  DA  SILVA  –

mídia  anexa à f l .  139).

Há,  portanto,  independente  do  grau  de  comprometimento  das

testemunhas  ouvidas,  versões  divergentes  sobre  os  fatos  e,  exatamente  por

isso,  os  réus  devem  ser  submetidos  ao  Tr ibunal  do  Júr i ,  haja  v ista  que,

nessas  s i tuações,  apl ica-se  o  pr inc íp io  do  in  dubio  pro  societate ,  cabendo  ao

órgão  const i tuc ionalmente  competente ,  dentro  de  sua  soberania,  decid i r  a

matér ia .

É o entendimento jur isprudencial :  

“A  conf l i tânc ia  de  prova  não  conduz  à  impronúncia,  e  muito

menos  à  absolv ição  por  fa l ta  de  previsão  legal ,  mas  s im  à



pronúnc ia ,  uma  vez  que  presentes  a  mater ia l idade  do  del i to  e

indíc ios  de  autor ia ,  cabendo  ao  Tr ibunal  do  Júr i  d i r imir  eventuais

dúvidas” ,  in RT 727/491.

“PRONÚNCIA  –  Homicídio  duplamente  qual i f i cado  com  indicat ivo

de  mot ivo  fút i l  e  recurso  que  impossibi l i tou  a  defesa  da  v í t ima  –

Mater ia l idade  comprovada  –  Negat iva  de  autor ia  –  Pronúnc ia  do

acusado  –  Prevalência  do  pr incíp io  in  dubio  pro  societate  –

Sentença mant ida  –  Improvimento  do  recurso.  A pronúnc ia  é mero

ju ízo  de  admissibi l idade  da  pretensão  puni t iva  estata l  ou  da

acusação  e  não  da  condenação.  Para  a  sua  decretação,  não  se

exige  a  prova  r igorosa  da  culpa  do  acusado,  mas  apenas  indíc ios

de  sua  autor ia .  A  dúvida,  se  existente ,  nessa  fase,  deve  ser

interpretada  em  favor  da  sociedade,  ao  contrár io  do  que  ocorre

no  ju lgamento  de  mér i to.  Estando  a  mater ia l idade  comprovada,

estampada  no  laudo  de  exame  cadavér ico  de  f ls .  34/34v,  e  os

indíc ios  de  autor ia  que  apontam  para  o  apelante  como  autor  do

cr ime,  há  que  se  manter  a  pronúncia  para  que  seja  o  mesmo

submet ido ao ju lgamento do Tr ibunal  do Júr i” 1 .

É  de  se  ressa ltar  que para a  sentença da pronúnc ia ,  que ju lga  tão

somente  a  admissibi l idade  da  acusação  da  matér ia  afeta  a  competência  do

Tr ibunal  do  Júr i ,  basta  o  l ivre  convenc imento  motivado  acerca  da  existênc ia

do  cr ime ( fato)  e  indíc ios  suf ic ientes  da  autor ia .  Assim estabelece  o  art .  413

do Código de Processo Penal .

Neste sent ido lec iona Eugênio  Pace l l i  de  Ol ive i ra:

“Pronunc ia-se  a lguém  quando  o  exame  do  mater ia l  probatór io

levado  aos  autos  se  pode  ver i f icar  a  demonstração  da  prováve l

existência  de  um  cr ime  doloso  contra  a  v ida,  bem  como  da

respect iva  e  suposta  autor ia.  Na  decisão  de  pronúnc ia ,  o  que  o

ju iz  af i rma,  com  efe i to,  é  a  existência  de  provas  no  sent ido  da

mater ia l idade,  a  prova  há  de  ser  segura  quanto  ao  fato.  Já  em

relação  à  autor ia ,  bastará  a  presença  de  e lementos  indicat ivos,

devendo  o  ju iz,  o  tanto  quanto  poss ível ,  abster-se  de  revelar  um

convenc imento  absoluto  quanto  a  e la .  É  preciso  ter  em conta  que

a  decisão  de  pronúnc ia  somente  deve  revelar  um  ju ízo  de

1  TJPB, Rel. Des. José Martinho Lisboa, DJ 13.03.2004



probabi l idade e não o  de  certeza. . .” .  ( in  Curso  de  Processo  Penal ,

Ed.  Lumen Jur is ,  9ª  ed. ,  2008,  p.547/548).

DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA 

A  comprovação  da  mater ia l idade  da  conduta  les iva  bem  como  a

questão  re ferente  às  provas  obt idas  no  curso  da  instrução  é  matér ia  afe i ta

ao méri to  da l ide ,  destarte,  convém ser  apreciada pe lo  soberano conselho de

sentença.

Trata-se,  por  outro  lado,  de  matér ia  que  comporta  anál ise

aprofundada  de  prova,  o  que  não  se  harmoniza  com a  fase  de  pronúnc ia .  No

mais ,  esquivo-me de  apreciar  a  prova,  de  valorar  os  d i tos  testemunhais  para

não t raduzir  i legí t ima inf luência  sobre o ânimo e a vontade dos jurados.

Se  dúvida  houver,  como  quer  as  i lustradas  defesas,  deverá  ser

resolv ida  pelo  Colegiado  Popular,  e  os  motivos  do  meu  convenc imento  estão

na  fa la  das  testemunhas  inquir idas  no  sumário  de  culpa,  e  nos  demais

elementos probatór ios .

Essa c láss ica or ientação de ADRIANO MARREY:

“Não  pode  o  ju iz  antecipar-se  ao  ju lgamento  do  Tr ibunal  do  Júr i

com  uma  interpretação  def ini t iva  e  concludente  da  prova  em

favor  de  uma  das  versões  ex istentes  nos  autos.  O  Ju ízo  de

comparação  e  esco lha  de  uma  das  viabi l idades  dec isór ias  cabe

ser  fe i to  pe los  jurados e não pelo  ju iz  da pronúnc ia .”  ( In  Teor ia  e

Prát ica do Júr i ,  7ª  Ed. ,  p .261/262)

Dessa  forma,  não  comprovando  de  plano  requis i tos  para

impronúnc ia  e  havendo  também  indíc ios  de  que  o  cr ime  ocorreu,  deve-se

reservar  esta apreciação mais  aprofundada aos ju ízes  naturais  da causa.

Neste sent ido:

“RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  PRONÚNCIA.

DESCLASSIF ICAÇÃO.  DESISTÊNCIA  VOLUNTÁRIA.  DÚVIDAS  QUANTO

A  SUA  OCORRÊNCIA.  SUBMISSÃO  A  JULGAMENTO  PELO  TRIBUNAL

DO JÚRI .  QUALIF ICADORAS.  PLAUSIBIL IDADE -  Havendo indíc ios de



autor ia  e  prova  da  mater ia l idade  e,  lado  outro ,  adequando-se  a

conduta,  em  pr incípio,  à  descr ição  do  homicídio  tentado,  deve  o

acusado  ser  submetido  a  ju lgamento  pelo  Tr ibunal  do  Júr i ,  ju iz

natural  da  causa,  não  sendo  recomendável ,  nessa  fase,  o  exame

aprofundado do conjunto probatór io  acerca do e lemento vol i t ivo. -

Demonstrada,  ao  menos  para  f ins  de  pronúncia,  a  p lausib i l idade

técnica  das  qual i f i cadoras  apontadas  na   na  denúnc ia ,  incube

aos  jurados  aval iar ,  com  mais  af inco,  a  conf iguração  ou  não  de

ambas  no  caso  concreto”  (RSE  1.0396.02002513-8/001,  Relator:

Des.  Renato  Mart ins  Jacob,  2ª  CÂMARA  CRIMINAL,  ju lgamento  em

02/05/2013,  publ icação da súmula em 13.05.2013).

QUALIF ICADORAS

No  que  se  re fere  a  qual i f i cadora,  é  certo  que,  na  fase  da

pronúnc ia ,  o  Ju lgador  deve  se  ater  a  um  mero  juízo  de  admiss ib i l idade  da

peça  acusatór ia  e,  sob  esse  pr isma,  somente  é  cabível  o  decote  de  uma

qual i f i cadora  quando  essa  se  mostrar  evidentemente  improcedente  e

descabida,  especialmente  pela  eventual  fa l ta  de  plaus ib i l idade  técnica  em

face dos fatos  narrados e demonstrados nos autos .

Vale  dizer:  se  as  qual i f icadoras  cont idas  na  denúncia  são

jur idicamente   pert inentes  e  defensáveis ,  havendo,  entretanto,  margem  de

dúvida  acerca  de  sua  ocorrênc ia  no  caso  concreto,  o  mais  prudente  é

também deixar  que tal  questão se ja  soberanamente  examinada em Plenár io.

No  presente  caso,  o  réu  não  se  conforma por  ter  s ido  denunciado

pe las  qual i f icadoras  de l ineadas  art igo  121,  §  2º ,  I  e  V I  do  Código  Penal .

Entretanto,  ver i f ico  a  ocorrênc ia  de  equívoco  do  órgão  minister ia l  no  tocante

a  capitulação  do  inciso  VI ,  tendo  em  vista  que  o  cr ime  foi  comet ido  contra

uma ví t ima do sexo mascul ino.  

Portanto,  apl ico  o  inst i tudo  da  Emendat io  L ibe l l i ,  nos  termos  do

art .  418,  do  CPP,  po is  dúvidas  não  pairam  de  que,  conforme  narrado  na

exordia l  acusatór ia,  “os  denunciados  mataram  a  ví t ima  Fernando  Bat is ta  de

Medei ros,  por  motivo  fút i l ,  fazendo  usi  de  meio  que  tornou  impossível  a

defesa  da  ví t ima”,  o  que  impl ica  na  correta  t ip i f i cação  inser ida  nos  inc isos  I

e  IV ,  do art .  121,  do Código Penal .



I sto  posto,  quanto  as  qual i f icadoras  dos  inc isos  I  e  IV,  do  art .

121,  do  CP,  atr ibuídas  aos  reus,  nesse  momento,  não  ve jo  como  decotá- las ,

uma  vez  que  as  provas  co l ig idas  para  o  bo jo  dos  autos  conferem  suf ic iente

embasamento para que se defenda as  suas ocorrênc ias.

Motivo  fút i l ,  na  l i ção  de  Aníbal  Bruno  ( in  Dire i to  Penal  I ,  Parte

Especial ,  tomo  IV,  p.  78),  “ é  aquele  pequeno  demais  para  que,  na  sua

insigni f icância,  possa  parecer  capaz  de  expl icar  o  cr ime  que  dele  resulta .  O

que  acontece  é  uma  desconformidade  revol tante  entre  a  pequenez  da

provocação e a  grave reação cr iminosa que o  suje i to  lhe opõe “ .

No  caso,  não  me  parece  temerár io  conc lu ir  que  o  mot ivo  que

ensejou  o  ataque  é  rea lmente  fút i l ,  conforme  os  indíc ios  constante  nos

autos .  

Assim,  d iante  da  plaus ibi l idade  das  qual i f icadoras,  o  mais

prudente  é  submeter  ao  conse lho  de  sentença  a  anál i se  da  prova  quanto  ao

fato e suas c i rcunstânc ias.

Se  dúvida  houver,  como  requer  a  i lustrada  defesa,  deverá  ser

resolv ida  pelo  Colegiado  Popular,  e  os  motivos  do  meu  convenc imento  estão

na fa la  das  testemunhas inqui r idas  no sumário  de culpa.

DO DELITO DOS ART.  14 DA LEI  N° 10.826/03 

Com  re lação  a  este  del i to ,  cabe  argumentar  sobre  PRINCÍPIO  DA

CONSUNÇÃO,  o  qual  se  refere  a  absorção  de  um del i to  menor  por  outro  mais

abrangente em algumas s i tuações especí f icas.  Vejamos:  

“Pe lo  pr inc íp io  da  consunção  ( Lex  consumens  derogat

consumptae) ,  um  fato  mais  amplo  e  mais  grave  absorve  o  fato

menos  amplo,  menos  grave,  que  funciona  como  fase  normal  de

preparação  (antefactum  não  punível )  ou  execução  (cr ime

progress ivo  ou  cr ime  complexo  ou  progressão  cr iminosa)  ou,

a inda,  mero  exaurimento  (posfactum  não  punível )” .  (GOMES,  Lu iz

F láv io ;  VANZOLINI ,  Mar ia  Patr íc ia.  Reforma  Cr iminal .São  Paulo:

RT,2004,  p.  467. )   

“Ocorre  a  re lação  consumat iva,  ou  de  absorção,  quando  um  fato



def in ido  por  uma  norma  incr iminadora  é  meio  necessár io  ou

normal  fase  de  preparação  ou  execução  de  outro  cr ime,  bem

como  quando  const i tu i  conduta  anter ior  ou  poster ior  do  agente,

comet ida  com  a  mesma  f inal idade  prát ica  at inente  àque le  cr ime.

Nesses  casos,  a  norma  incr iminadora  que  descreve  o  meio

necessár io ,  a  normal  fase  de  preparação  ou  execução  de  outro

cr ime,  ou a  conduta anter ior  ou poster ior ,é  exc lu ída pe la  norma a

este  re lat iva” .  (Di re i to  Penal ,  1º  Volume,  26ed. ,  Sara iva,  São

Paulo:  2003,  p .  114).  

De  toda  sorte,  anal i sando-se  os  presentes  autos,  observa-se  que

o  porte  de  arma  consist iu  em  um  meio  para  a lcançar  a  consumação  da

homicídio  qual i f icado,  no tocante  a  conduta dos acusados.

Inexistem  nos  autos  informações  de  que  os  acusados,

anter iormente  ao  fato  narrado  na  denúncia,  tenham  sido  v is tos  portando

i legalmente  arma de  fogo,  estando o  porte  de  arma na  mesma l inha  de  ação

do  cr ime  de  homicídio  qual i f i cado  supostamente  prat icado  pe los  agentes,

motivo  pe lo  qual  deve  o  pr imeiro  ser  absorv ido  pe los  demais,  em  razão  do

pr incípio  da consunção.

Colaciono os seguintes  ju lgados:  

E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE DE ARMA

DE  FOGO  -  PRETENDIDA  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  CONSUNÇÃO  -

APLICABILIDADE - CONTEXTO FÁTICO ÚNICO - PENA-BASE - ALMEJADA REDUÇÃO -

INVIABILIDADE - ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS - MANTIDA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O crime de tentativa de homicídio absorve o

de porte ilegal de arma de fogo quando as duas condutas delituosas guardem,

entre  si,  uma  relação  de  meio  e  fim  estreitamente  vinculadas. Aplicação  do

princípio  da  consunção.  Precedentes  jurisprudenciais. Acertada  a  pena-base

fixada acima do mínimo legal quando ao menos uma das circunstâncias judiciais

disposta no art. 59 , do Código Penal é desfavorável ao agente. TJ-MS - Apelação

APL 05506586320048120052 MS 0550658-63.2004.8.12.0052 (TJ-MS) Data  de

publicação: 13/05/2013. 

PENAL. Apelação criminal. Crime contra a incolumidade pública. Porte ilegal de

arma de  fogo  de  uso  permitido.  Sentença  absolutória.  Irresignação.  Crime de

homicídio  tentado.  Mesmo contexto  fático.  Porte  utilizado  como  meio  para  a

http://tj-ms.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/128145976/apelacao-apl-5506586320048120052-ms-0550658-6320048120052
http://tj-ms.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/128145976/apelacao-apl-5506586320048120052-ms-0550658-6320048120052


prática  do  crime-fim.  Absolvição.  Princípio  da  consunção.  Crime  consunto

absorvido pelo crime consuntivo. Apelação desprovida. - Quando o porte de arma

de fogo de uso permitido, dentro de um mesmo contexto fático, constitui meio

para  a  prática  de  homicídio  tentado  é  por  este  absorvido,  tendo  em vista  a

incidência  do  princípio  da consunção, de  maneira  que  a  absolvição  do  crime

consuntivo  pelo  tribunal  do  júri,  reconhecendo  a  legítima  defesa,  também

alcança o crime consunto. - Apelação desprovida. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do

Processo  Nº  00014131820118150051,  Câmara  Especializada  Criminal,  Relator

DES LUIZ SILVIO R. JUNIOR , j. em 20-08-2015). 

(grifei) 

APELAÇÃO  CRIMINAL  –  PRONÚNCIA  –  HOMICÍDIO  TENTADO  E

CONSUMADO  E  LESÃO  CORPORAL  CULPOSA  –  ABSOLVIÇÃO

SUMÁRIA  DO  CRIME  DE  PORTE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  –

RECURSO  DA  ACUSAÇÃO  –PRELIMINAR  –  PRINCÍP IO  DA

FUNGIBIL IDADE  RECURSAL  –  AUSÊNCIA  DE  MÁ-FÉ  –  CELERIDADE

NA  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL  –  POSSIBIL IDADE  –  MÉRITO  –

INEXISTÊNCIA  DE  CONSUNÇÃO  QUANTO  AO  PORTE  ILEGAL  DE

ARMA DE  FOGO –  INCABÍVEL  –  EXISTÊNCIA  DE  VÍNCULO SUBJETIVO

ENTRE  OS  DELITOS  DE  HOMICÍDIO  TENTADO  E  CONSUMADO  E

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO –  DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Impetrado  recurso  de  apelação  ao  invés  do  recurso  em  sent ido

estr i to,  sendo  este  o  adequado  à  hipótese ,  nos  termos  do  art .

581,  IV  do  Código  de  Processo  Penal ,  inexist indo  má-fé  por  parte

do  impetrante,  bem  ainda,  considerando  a  necessidade  de  uma

prestação  jur isdic ional  cé lere  e  estando  presentes  os  demais

pressupostos  de  admissibi l idade,  inc lus ive,  quanto  ao  prazo  do

recurso,  imperioso  adotar  o  pr incípio  da  fungibi l idade  recursa l .

Demonstrado  nos  autos  que  o  cr ime  de  porte  i legal  de  arma  de

fogo é subordinado à execução dos cr imes de homic íd io  tentado e

consumado,  há  que se  apl icar  o  pr inc íp io  da  consunção,  na  qual  o

cr ime  mais  grave  absorve  o  cr ime  menos  grave.  (T JMT.  Ap

34065/2015,  DR.  JORGE  LUIZ  TADEU  RODRIGUES,  PRIMEIRA

CÂMARA  CRIMINAL,  Ju lgado  em  23/02/2016,  Publ icado  no  DJE

29/02/2016) .  

O princípio da consunção é aplicado para resolver o conflito aparente de normas

penais quando um crime menos grave é meio necessário ou fase de preparação

ou de execução do delito de alcance mais amplo, de tal sorte que o agente só



será  responsabilizado  pelo  último,  desde  que  se  constate  uma  relação  de

dependência entre as condutas praticadas (Precedentes STJ). 

Ressalta-se,  como  se  vê,  que  a  mais  moderna  or ientação  tem

proclamado  que  o  homicídio,  bem  como  a  tentat iva  de  homicídio  absorve  o

cr ime  de  porte  i legal  de  arma  de  fogo  quando  as  duas  condutas  guardam,

entre s i ,  uma re lação de meio e f im.  

Assim  sendo,  diante  das  anál ises  fe i tas  até  o  presente,  não

devem  os  denunciados  ser  submet ido  a  anál ise  do  Conselho  de  Sentença

quanto  ao  del i to  do  art .  14  da  Le i  nº  10.826/03,  devido  a  não

admiss ibi l idade  da  presente  imputação  del i t iva,  vez  que  o  porte  de  arma  de

fogo  de  uso  permit ivo  fo i  absorvido  pelo  del i to  de  homic íd io  qual i f icado,  em

observância  ao Pr inc íp io  da Consunção .

DA LINGUAGEM DA PRONÚNCIA:

 

A  l inguagem  da  pronúncia,  na  dicção  do  art igo  413-CPP  é

bastante s imples:  

“Art .  413.  O  juiz ,  fundamentadamente,  pronunciará  o  acusado,  se

convencido  da  mater ia l idade  do  fato  e  da  existência  de  indícios

suf icientes de autor ia ou de partic ipação.

§  1º  A  fundamentação  da  pronúncia  l imitar-se-á  à  indicação  da

mater ia l idade  do  fato  e  da  existência  de  indícios  suficientes  de

autor ia  ou  de  part ic ipação,  devendo  o  juiz  declarar  o  disposi t ivo

legal  em  que  julgar  incurso  o  acusado  e  especi f icar  as

circunstâncias qual i f icadoras e as causas de aumento de pena.

Ou  se ja ,  para  que  o  ju iz  prof i ra  uma  sentença  de  pronúnc ia ,

basta,  em  pr imeiro  lugar  que  este ja  convenc ido  da  “existência  do  cr ime”.

Não  é,  portanto,  indispensável  que  haja  prova  incontroversa  da  existência

do  cr ime,  mas  de  que  o  ju iz  se  convença  de  sua  mater ia l idade.  Depois,  que

existam  também  “indíc ios  suf ic ientes  da  autor ia” ,  is to  é,  e lementos

probatór ios  que  indiquem  a  probabi l idade  de  terem  os  acusados  prat icado  o

cr ime.

Por  isso,  o  ju iz  deve  l imi tar-se  única  e  tão -somente  a  apontar  a

prova  do  cr ime  e  os  indíc ios  da  autor ia ,  para  não  exercer  inf luência  no



ânimo  dos  jurados,  que  serão  os  competentes  para  o  exame  aprofundado  da

matér ia ,  sem  se  esquivar,  ev identemente,  de  enfrentar  e  apreciar  as  teses

apresentadas pela  defesa,  sob pena de nul idade.

Assim  tem  ensinado  a  jur isprudênc ia  da  nossa  maior  Corte  de

Just iça:

“Pressupostos  para  a  pronúncia  -  STF:  “Por  ser  a  pronúncia  mero

ju ízo  de  admissibi l idade  da  acusação,  não  é  necessár io  prova

incontroversa  do  cr ime,  para  que  o  réu  se ja  pronunciado.  As

dúvidas  quanto  à  certeza  do  cr ime  e  da  autor ia  deverão  ser

di r imidas  durante  o  ju lgamento  pelo  Tr ibunal  do  Júr i .  Precedentes

do STF”,  in RT 553/463.

STF:  “Para  a  dec isão  de  pronúnc ia ,  mero  ju ízo  de  admissibi l idade

da  acusação,  basta  que  o  ju iz  se  convença,  dando  os  mot ivos  de

seu convenc imento,  da  existênc ia  do cr ime e  de  indíc ios  de  que o

réu se ja  autor ”,  in  RT 672/295,  697/284 e 735/573.

DA PRONÚNCIA

Frente  ao  exposto,  acolho  parc ia lmente  a  denúncia  e,  com

supedâneo no  art .  413  e  seus  parágrafos,  do  Código  de Processo  Penal ,  ju lgo

admissíve l  o  jus  accusat ionis  e ,  v ia  de  consequência,  PRONUNCIO os

denunc iados   PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO, conhecido por “Chiquinho” E

JAQUELINE  SOARES  DA  SILVA,  incursos  nas  penas  do  art .  121,  §2º,  inc iso  I  e

IV,  do  Código  Penal ,  a  f im  de  su je i tá- los  a  acusação  e  ju lgamento  pelo

Tr ibunal  do  Júr i ,  oportunamente;  e  IMPRONUNCIO  PEDRO  PEREIRA  DE

OLIVEIRA NETO, conhecido por “Chiquinho” E JAQUELINE SOARES DA SILVA, das

sanções  do  art .  14  da  Le i  nº  10.823/03,  em  razão  da  apl icação  do  pr incípio

da consunção.

DO DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE

No  caso  dos  presentes  autos ,  v is lumbra-se  que  os  acusados

permaneceram  durante  toda  a  instrução  processual  em  so ltos ,  razão  pela

qual  CONCEDO aos  mesmos  o  di re i to  de  aguardarem  em  l iberdade  o

ju lgamento de eventual  recurso.



Int imação  pessoal  da  presente  decisão  ao  sentenciado,  ao  seu

defensor  e ao representante  do Min is tér io  Públ ico.

Após  t rânsi to  em  Ju lgado  da  decisão  da  Pronúnc ia ,  dê-se  vistas

ao  Representante  do  Min is tér io  Públ ico  e  Defesa,  para  f ins  do  art .  422  do

CPP.

Cient i f ique-se o Min is tér io Públ ico.

P. I .  R.  e Cumpra-se.

Sousa (PB) ,  15 de outubro de 2018.

JOSÉ NORMANDO FERNANDES

Juiz De Direi to
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