
AGVTE. :   JORGE DUFFLES ANDRADE DONATI
AGVDO. :   MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATORA :   DESª. CONV. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO

Como sumariamente relatado, cuida-se de agravo
regimental interposto por Jorge Duffles Andrade Donati
contra a decisão pela qual, nos autos do procedimento
criminal originário desmembrado do recurso em sentido
estrito tombado sob o n° 024.099.165.516 em razão do
exercício, por parte do acusado Jorge Duffles Andrade
Donati, do cargo de Prefeito Municipal de Conceição da
Barra, a um só tempo: (1) indeferi o pedido de anulação dos
atos processuais praticados antes da diplomação do acusado
Jorge Duffles Andrade Donati, ressaltando, sobremais, a
preclusão sobre a quaestio porque não impugnada a decisão
de fls. 3.485/3.490; e (2) considerando que, embora
expressamente intimada para requerimento de diligências em
razão de circunstâncias ou fatos apurados na instrução
(art. 299, § 2º, do RITJES), a defesa do acusado nada
requereu a esse respeito, a teor do art. 300 do RITJES,
abri vista para alegações, sucessivamente, por 3 (três)
dias, ao Ministério Público, aos assistentes de acusação
constituídos e à defesa do acusado.

Aduz o agravante, em rude síntese, que (i) antes
de intimar a acusação, teria sido determinada a intimação
da defesa para apresentação de alegações finais,
invertendo-se, pois, a ordem processual de manifestação;
(ii) embora o art. 300 do RITJES estabeleça prazo de 3
(três) dias para o oferecimento de alegações finais, tal
lapso, a teor do art. 11 da Lei nº 8.038/90, seria de 15
(quinze) dias; (iii) a ocorrência da diplomação do acusado
após a decisão de pronúncia ensejaria a nulidade de todo o
acervo probatório até então produzido, já que o Tribunal de
Justiça passaria a ser o destinatário de uma instrução
criminal completamente superada, sob pena, aliás, de ofensa
à identidade física do juiz (art. 399, § 2º, do CPP); (iv)
subsidiariamente, a fim de salvaguardar os princípios do
contraditório, da ampla defesa e da busca da verdade real,
seria conveniente o re-interrogatório do acusado, ato a ser
realizado pelas autoridades que o julgarão.
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Oportunizada a manifestação do Ministério Público
Estadual, apresentou o agravado as contrarrazões pugnando
pelo parcial provimento do recurso, apenas e exclusivamente
quanto à concessão do prazo de 15 (quinze) dias para
alegações finais, ex vi do art. 11 da Lei nº 8.038/90.
Rechaçou o Parquet, por sua vez, a pretensa nulidade dos
precedentes atos processuais, seja ante a sua ratificação
pela Procuradoria de Justiça, seja porque a defesa, embora
intimada para requerer diligências, quedou-se inerte.

Vejamos a quaestio com o vagar que ela granjeia.

Pronunciados os acusados pela sentença de fls.
3.291/3.314, interpuseram Cristiano dos Santos Rodrigues,
Renato dos Santos Rodrigues e Jorge Duffles Andrade Donati,
respectivamente, os recursos em sentido estrito de fls.
3.399/3.403, fls. 3.404/3.407 e fls. 3.346/3.391, não tendo
sido conhecido, porque intempestivo, o primeiro deles (fls.
3.422).

De se levar em conta que, conforme consta da
referida sentença, os acusados foram citados e submetidos a
interrogatório (fls. 898/909, fls. 910/914 e fls. 915/922,
todas se referindo à numeração em 1ª instância), sendo o
acusado Cristiano dos Santos Rodrigues novamente
interrogado (fls. 2.007/2011); ofereceram defesa prévia;
foram ouvidas, no sumário de culpa, 16 (dezesseis)
testemunhas de acusação e outras 14 (catorze) testemunhas
de defesa, além de mais 7 (sete) testemunhas ouvidas de
ofício, totalizando 37 (trinta e sete) testemunhas. 

Finda tal instrução, como dito, os 3 (três)
acusados foram pronunciados e interpuseram recursos em
sentido estrito, sendo intempestivo aquele manejado por
Cristiano dos Santos Rodrigues.

Sucede que, diante da superveniente diplomação do
acusado Jorge Duffles Andrade Donati, eleito para o cargo
de Prefeito Municipal (fls. 3.483/3.484) - rectius: em
átimo posterior à sentença de pronúncia e à própria
interposição de recurso em sentido estrito -, sobreveio
decisão do então Relator, o eminente Desembargador Alemer
Ferraz Moulin, pela qual Sua Excelência, atento ao disposto
no art. 29, inc. X, da Constituição Federal de 1988,
determinou a extração de cópia integral do recurso em
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sentido estrito com a consequente reautuação como
procedimento criminal originário, de competência das
egrégias Câmaras Criminais Reunidas (art. 53, inc. II, ‘d’,
do RITJES).

Na oportunidade daquele julgamento perante a 1ª
Câmara Criminal Isolada, destacou o então Relator - com
lastro em precedente do Supremo Tribunal Federal - a
integral validade dos atos processuais até então
produzidos.

Instada a manifestar-se, a douta Procuradoria de
Justiça, a teor do disposto no § 2º do art. 299 do RITJES,
nada requereu (fls. 3.497). E após inúmeros despachos de
mero expediente com vistas à regularização da autuação e da
representação do acusado Jorge Duffles Andrade Donati,
determinou o então Relator, desta feita o eminente
Desembargador Convocado Walace Pandolpho Kiffer, a
intimação do requerido, por sua defesa técnica, para
requerer o que entendesse de direito, ex vi do § 2º do art.
299 do RITJES.

Pela petição de fls. 3.644/3.647, a defesa do
acusado Jorge Duffles Andrade Donati postulara a anulação
de todos os atos praticados, ao argumento de que o
procedimento bifásico inerente ao Tribunal do Júri seria
incompatível com o procedimento dos feitos afetos à
competência originária dos tribunais. Ante tal provocação,
prolatei a decisão ora submetida ao crivo do egrégio
colegiado.

Ainda irresignada, a defesa do acusado Jorge
Duffles Andrade Donati apresenta o presente agravo
regimental pelo qual pretende, sucessivamente: (1) a
anulação dos atos processuais praticados antes da sua
diplomação; (2) a reabertura da instrução probatória para
fins de re-interrogatório; (3) o elastecimento do prazo
para alegações de 3 (três) para 15 (quinze) dias, na forma
do art. 11 da Lei nº 8.038/90; e (4) a observância da ordem
processual de manifestação, ou seja, primeiro a acusação e
depois a defesa.

Após profunda reflexão acerca dos diversos
meandros processuais inerentes à presente ação penal, na
qual a competência originária do Tribunal de Justiça
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decorre de fato superveniente à própria pronúncia, em 1ª
instância, dos acusados em virtude da diplomação, no cargo
de Prefeito Municipal, de um deles, tenho que razão
jurídica assiste ao agravante, ao menos em parte.

Por questões meramente didáticas, divido o voto
em tópicos a fim de propiciar melhor compreensão do tema em
discussão.

I - Do pedido de anulação dos atos processuais anteriores à
diplomação do agravante

Quer-me parecer precluso o questionamento da
higidez dos atos processuais praticados antes do
desmembramento da ação penal em relação ao acusado Jorge
Duffles Andrade Donati, por força do exercício do cargo de
Prefeito Municipal, do que desaguou a competência
originária do egrégio Tribunal de Justiça para julgá-lo por
crime doloso contra a vida.

Com efeito, pela decisão de fls. 3.485/3.490,
datada de 07/10/2009, foi claro e objetivo o então Relator,
o eminente Desembargador Alemer Ferraz Moulin, ao ressalvar
a validade dos atos processuais praticados na 1ª instância,
no que incluída toda a instrução processual, antes da
diplomação do ora acusado. Confira-se excerto esclarecedor:

“[...] Em petição acostada às fls.
3.679/3.687, pleiteia a defesa de Jorge
Duffles Andrade Donati seja o processo
remetido ao órgão competente deste Egrégio
Tribunal de Justiça (rectius, Câmaras
Criminais Reunidas), bem como a anulação de
todos os atos praticados, eis que o
procedimento bifásico do Tribunal do Júri é
incompatível com o procedimento dos
processos afetos à competência dos
Tribunais, os quais são regidos pela Lei n°
8.038/90.

[...]

O enleio que exsurge do caso posto em foco
diz respeito à anulação de todos os atos
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anteriores praticados no bojo do caderno
processual.

A aplicação da Lei n° 8.038/90, como cediço,
se faz por analogia, e de modo subsidiário,
à situação delitiva em discussão, sem que
haja o prejuízo de normas procedimentais
elaboradas no seio do Estado do Espírito
Santo (art. 24, inciso XI, da CF/88), eis
que a mencionada lei federal institui normas
procedimentais a serem trilhadas, de regra,
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e
do Supremo Tribunal Federal.

De todo modo, o Supremo Tribunal Federal há
muito já pacificou que, havendo a
investidura de determinada pessoa em cargo
sujeito à competência hierárquico-funcional,
remete-se o processo ao juízo especial (in
casu, ao órgão adequado de julgamento deste
Egrégio Tribunal de Justiça) e, por outro
lado, os atos processuais até então
produzidos reputam-se integralmente válidos.

Deveras, nada mais lógico o raciocínio
advindo de tal posicionamento, já que seria
impossível antever, quando do eventual
cometimento de um dado crime por indivíduo
comum, o futuro surgimento de situação
fático-jurídica a amparar foro por
prerrogativa de função, como sói ocorrer no
presente caso.

O foro por prerrogativa de função criado
pelo legislador constituinte pátrio não pode
ser visto como escudo àqueles que intentam
se furtar de responder a procedimento
criminal perante o Poder Judiciário. Tem, ao
contrário, a premissa maior de resguardar a
função propriamente dita na qual se
encontra, de forma transitória, o indivíduo
nela inserido.

Logo, surgida a prerrogativa de função, deve
haver a remessa imediata dos autos ao órgão
competente, o qual, não obstante, poderá
(rectius, deverá) se utilizar de todos os
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atos anteriores produzidos para o desenrolar
adequado do processo. [...]” 
(fls. 3.485/3.486).

Mesmo que assim não fosse - isto é, ainda que
preclusa não estivesse a quaestio -, observo que a
orientação jurídica esposada pelo então Relator encontra
eco na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para
quem o advento da investidura de determinado acusado no
curso de processo criminal não traduz nulidade
superveniente dos atos anteriormente praticados, com
incidência do princípio tempus regit actum. 

Numa só sentença: a validade dos atos processos é
aferida segundo o estado das coisas anterior ao fato
superveniente do seu deslocamento. In verbis:

“STF: COMPETÊNCIA PENAL ORIGINARIA POR
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO: ADVENTO DA
INVESTIDURA NO CURSO DO PROCESSO:
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SUPERVENIENTE DA
DENUNCIA E DOS ATOS NELE ANTERIORMENTE
PRATICADOS: REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO
TRIBUNAL. 
1. A "PERPETUATIO JURISDICIONIS", EMBORA
APLICAVEL AO PROCESSO PENAL, NÃO E ABSOLUTA:
ASSIM, "V.G.", E INDISCUTIVEL QUE A
DIPLOMAÇÃO DO ACUSADO, ELEITO DEPUTADO
FEDERAL, NO CURSO DO PROCESSO, EM QUE JA
ADVIERA SENTENÇA CONDENATÓRIA PENDENTE DE
APELAÇÃO, ACARRETOU A IMEDIATA CESSAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LOCAL E SEU
DESLOCAMENTO PARA O SUPREMO TRIBUNAL. 
2. DAI NÃO SE SEGUE, CONTUDO, A DERROGAÇÃO
DO PRINCÍPIO "TEMPUS REGIT ACTUM", DO QUAL
RESULTA, NO CASO, QUE A VALIDADE DOS ATOS
ANTECEDENTES A ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA
INICIAL, POR FORÇA DA INTERCORRENTE
DIPLOMAÇÃO DO RÉU, HÁ DE SER AFERIDA,
SEGUNDO O ESTADO DE COISAS ANTERIOR AO FATO
DETERMINANTE DO SEU DESLOCAMENTO. 
3. NÃO RESISTEM A CRITICA OS FUNDAMENTOS DA
JURISPRUDÊNCIA EM CONTRARIO, QUE SE VINHA
FIRMANDO NO STF: A) O ART. 567 C. PR. PEN.
FAZ NULOS OS ATOS DECISORIOS DO JUIZ
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INCOMPETENTE, MAS NÃO EXPLICA A SUPOSTA
EFICACIA "EX TUNC" DA INCOMPETENCIA
SUPERVENIENTE A DECISÃO; B) A PRETENSA
ILEGITIMIDADE SUPERVENIENTE DO AUTOR DA
DENUNCIA AFRONTA, ALÉM DO POSTULADO "TEMPUS
REGIT ACTUM", O PRINCÍPIO DA
INDISPONIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. 
4. ENQUANTO PRERROGATIVA DA FUNÇÃO DO
CONGRESSISTA, O INICIO DA COMPETÊNCIA
ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL HÁ DE
COINCIDIR COM O DIPLOMA, MAS NADA IMPÕE QUE
SE EMPRESTE FORÇA RETROATIVA A ESSE FATO
NOVO QUE O DETERMINA. 
5. DESSE MODO, NO CASO, COMPETIRIA AO STF
APENAS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO PENDENTE
CONTRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, SE, PARA
TANTO, A CÂMARA DOS DEPUTADOS CONCEDESSE A
NECESSARIA LICENCA. 
6. A INTERCORRENCIA DA PERDA DO MANDATO DE
CONGRESSISTA DO ACUSADO, POREM, FEZ CESSAR
INTEGRALMENTE A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL,
DADO QUE O FATO OBJETO DO PROCESSO E
ANTERIOR A DIPLOMAÇÃO. 
7. DEVOLVEU-SE, EM CONSEQUENCIA, AO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA A
COMPETÊNCIA PARA JULGAR A APELAÇÃO PENDENTE,
UMA VEZ QUE A DIPLOMAÇÃO DO RÉU NÃO AFETOU A
VALIDADE DOS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS,
DESDE A DENUNCIA A SENTENÇA CONDENATÓRIA.”
(STF, Inq 571 QO, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA
PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em
26/02/1992, DJ 05-03-1993 PP-02897 EMENT
VOL-01694-02 PP-00225 RTJ VOL-00147-03
PP-00902). 

No mesmo sentido, eis a lição que dinama do
Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PREFEITO MUNICIPAL. SOBRESTAMENTO DA
AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS.
PEDIDO PREJUDICADO. DENÚNCIA ANTERIOR À
POSSE NO CARGO. RATIFICAÇÃO DOS ATOS PELA
AUTORIDADE COMPETENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
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1. Pedido de sobrestamento da audiência de
inquirição de testemunhas prejudicado em
face da concessão da ordem pelo Tribunal a
quo.
2. Paciente que não possuía foro por
prerrogativa de função no momento do
oferecimento da denúncia. A posterior
imissão no cargo de prefeito municipal não
invalida os atos anteriores se ratificada
pela autoridade competente para o processo e
julgamento.
3. Writ prejudicado quanto ao sobrestamento
da audiência de inquirição de testemunhas, e
 denegada a ordem quanto à argüição de
nulidade da ação penal.”
(STJ, HC 48252/GO, Rel. Ministro HÉLIO
QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, julgado em
21/03/2006, DJ 10/04/2006, p. 307).

Portanto, para além de precluso o questionamento,
descabe cogitar de nulidade dos atos processuais praticados
antes da diplomação do acusado Jorge Duffles Andrade
Donati, à luz da jurisprudência dos tribunais superiores.

II - Da ratificação dos atos processuais anteriores à
diplomação do agravante

Observo que, embora tenha o então Relator, o
eminente Desembargador Alemer Ferraz Moulin, ressalvado a
validade dos atos processuais anteriores à diplomação do
agravante, não houve expressa ratificação de tais atos pelo
órgão colegiado competente para julgar o Prefeito Municipal
por crime doloso contra a vida, ex vi do art. 53, inc. II,
alínea ‘d’, do Regimento Interno deste egrégio Sodalício.

Ciente de que o procedimento para ação penal
originária envolvendo crime doloso contra a vida imputado a
Prefeito Municipal tem competência interna repartida entre
a egrégia Câmara Criminal Isolada, competente para a fase
instrutória, e o egrégio Grupo de Câmaras Criminais
Reunidas, sendo este último competente para julgar o
acusado, nada mais prudente senão ratificar perante este
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colegiado de composição qualificada os atos processuais
anteriores à diplomação do ora acusado. 

Malgrado tal ratificação pudesse, em tese, ser
realizada pelo próprio Relator, há de aproveitar-se o
ensejo para ratificar, e o faço expressamente perante o
órgão colegiado hoje competente para julgar a ação penal
originária - o egrégio Grupo de Câmaras Criminais Reunidas
-, todos os atos processuais, sobretudo aqueles relativos à
instrução probatória, praticados na 1ª instância, seja
porque competente o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal
de Vitória/ES ao tempo da colheita probatória, seja porque,
durante todos os atos de instrução probatória, esteve o
acusado (ora agravante) representado por advogados por ele
constituídos. 

Deveras: além do interrogatório dos acusados,
foram ouvidas nada menos que 37 (trinta e sete)
testemunhas. Saliento, apenas para constar, que o
interrogatório do ora agravante perante o MM. Juiz de
Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, então
competente, foi presenciado pelo Dr. Promotor de Justiça e
por 3 (três) dos 4 (quatro) advogados por ele constituídos
(fls. 922 dos autos originários - 5º vol.).

Sobremais, apresentou o acusado extenso rol de
testemunhas, 15 (quinze) ao todo (fls. 971/972 dos autos
originários), estando presentes seus advogados quando da
realização de audiências destinadas à produção de prova
testemunhal (fls. 1.039, 1.222, 1.274, 1.467, 1.565, 1.669,
todas dos autos originários, v.g.), inclusive com
oportunidade para formular perguntas.

II.1 - Do enfrentamento das razões de irresignação em face
da sentença de pronúncia

A ratificação dos atos processuais anteriores à
diplomação há de igualmente abranger, decerto, o conteúdo
da sentença de pronúncia guerreada por recurso em sentido
estrito que não veio a ser julgado em virtude da diplomação
do ora acusado.

É bem verdade que o ordenamento jurídico não
prevê, ao menos expressamente, uma sentença de pronúncia na
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ação penal originária dos tribunais versante sobre crime
doloso contra a vida. Todavia, por considerar que,
pronunciado por autoridade judiciária competente, não teve
o ora agravante aferidas as razões do seu recurso em
sentido estrito regularmente interposto, reputo razoável
aferir - neste estágio processual - a materialidade do
crime e a existência de indícios de autoria de crime doloso
contra a vida, antes de proceder às etapas processuais
subsequentes.

Sobremais, voltando a recobrar a existência de
repartição de competência interna entre as Câmaras
Criminais Isoladas e o egrégio Grupo de Câmaras Criminais
Reunidas para processar e julgar crimes de competência
originária dolosos contra a vida, parece-me intuitivo e
inafastável que as razões da irresignação em face da
pronúncia - razões que não vieram a ser julgadas ante a
diplomação do acusado - venham a ser apreciadas pelo
presente colegiado. Não é demais relembrar que a pronúncia
é apenas uma das possibilidades que surgem ao julgador ao
término da fase instrutória, restando outras como
impronúncia, desclassificação ou até absolvição.

Em sede de pronúncia, mutatis mutandis, deve o
órgão investido de jurisdição limitar-se a demonstrar,
sempre de forma comedida, a materialidade do crime e os
indícios suficientes de autoria, não sendo necessária, à
toda evidência, certeza sobre a autoria exigível para
eventual condenação. Deve o julgador, pois, usar de
prudência, evitando manifestação própria quanto ao mérito
da acusação antes do momento processual adequado,
especialmente porque o órgão competente para o julgamento
meritório é diverso.

No particular, em tempo processual oportuno -
recurso em sentido estrito de fls. 3.346/3.391 -, aduziu o
ali recorrente que (i) seu enquadramento como mandante do
crime de homidício sustenta-se exclusivamente em instável
depoimento prestado pelo corréu Cristiano dos Santos
Rodrigues, desprovido de credibilidade e por motivo de
vingança, ante a intensa colaboração e participação do aqui
acusado para o sucesso das ações policiais e das
investigações; (ii) a decisão unânime do Superior Tribunal
de Justiça, pela qual foi anulada a precedente sentença de
pronúncia por cerceamento de defesa, deixou assente a
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impossibilidade de a sua chamada lastrear-se exclusivamente
em contraditória declaração de corréu; (iii) ainda que a
vítima Cláudia Soneghete Donati tivesse relacionamentos
extraconjugais, deles não tinha conhecimento o ora acusado,
possuindo o casal bom relacionamento, a despeito das
discussões envolvendo questões financeiras; (iv) a própria
ex-esposa do corréu Cristiano dos Santos Rodrigues teria
inocentado o ora acusado ao aduzir que o homicídio de
Cláudia e de Mauricéia prestar-se-ia a garantir o sucesso
da subtração de jóias; (v) a título de argumentação, tendo
os supostos executores o domínio do fato, jamais poderia
haver responsabilidade do ora acusado pelo homicídio da
vítima Mauricéia; (vi) a ausência de materialidade do crime
previsto no art. 211 do Código Penal (destruição, subtração
ou ocultação de cadáver), visto que a ação térmica (fogo)
teria contribuído para a morte das vítimas, ao passo que o
bem jurídico aqui tutelado seria o corpo humano já sem
vida.

Enfim, as razões do recurso em sentido estrito
que não veio a ser julgado pretendem concluir que os fatos
revelariam crime de latrocínio, e não homicídio qualificado
pelo mando. Subsidiariamente, pretende-se seja excluída a
imputação referente ao homidício da vítima Mauricéia e,
ainda, quanto ao delito do art. 211 do Código Penal.

Com todas as vênias, a cognição proporcionada
nesta oportunidade não se coaduna com o esmiúçar pretendido
pelo ora acusado. Basta que o colegiado, hic et nunc,
lance, a teor do art. 413 do Código de Processo Penal,
razões de convencimento da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de
participação em crime doloso contra a vida; nada mais.

Imbuída de tal tônica, saliento que o acusado
Jorge Duffles Andrade Donati foi denunciado nas iras dos
arts. 121, § 2º, incs. I (mediante paga), III (meio cruel)
e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e 211 do
Código Penal, na forma dos arts. 29 e 69, com a agravante
do art. 61, inc. II, ‘e’, quarta figura, quanto à vítima
Cláudia, e dos arts. 121, § 2º, incs. III (meio cruel), IV
(recurso que dificultou a defesa da vítima) e V (para
assegurar a ocultação de outro crime) e 211 do Código
Penal, na forma dos arts. 29 e 69, quanto à vítima
Mauricéia.
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A materialidade dos crimes de homicídio parece-me
atestada pelos Laudos de Exame Cadavérico das vítimas
Mauricéia Rodrigues Donato (fls. 804) e Cláudia Soneghete
Donati (fls. 806), cuja causa mortis aponta para
“asfixia/sufocação”. A materialidade do crime de destruição
de cadáver, por sua vez, é prima facie corroborada pelo
Laudo de Local de Mortes Violentas (fls. 362/439), do qual
destaco que “a ação de destruição dos corpos pela ação do
fogo, foi mais explícita e acentuada sobre o cadáver (II),
que além de roupas foi utilizado um móvel tipo banqueta
sobre a vítima” (fls. 374).

O Laudo de Investigação de Incêndio (fls.
1.140/1.447) e o Laudo de Local de Reprodução Simulada do
Fato (fls. 1.400/1.473) igualmente lastreiam a
materialidade dos crimes irrogados ao ora acusado.

No que atine aos indícios de autoria - repita-se,
a cognição imposta ao presente momento processual limita-se
a aferir apenas indícios suficientes de autoria -, reputo
existente um somatório de indícios que poderiam levar à
conclusão de coautoria dos referidos crimes pelo ora
acusado.

De saída, o fato de os demais acusados -
Cristiano dos Santos Rodrigues (suposto executor) e Renato
dos Santos Rodrigues (suposto partícipe) - terem sido
pronunciados por crime de homicídio qualificado pelo inciso
I do § 2º do art. 121 do Código Penal conduz
inexoravelmente, à luz do paralelismo das formas, pela
existência de indícios de autoria de crime de mando, sendo
o pretenso mandante identificado como o ora acusado.

Além disso, o interrogatório do acusado Cristiano
dos Santos Rodrigues (fls. 910/921) perante a autoridade
judicial narra que, em virtude de fortes desentendimentos
entre o acusado e a vítima Cláudia, incluindo as vias de
fato em determinadas oportunidades, motivados por suposta
infidelidade (“esta última teria saído de casa em uma noite
e voltado no dia seguinte”) e pela divisão patrominial
decorrente da separação (“Cláudia não aceitava a divisão
ofertada pelo acusado Jorge; que foi depois deste fato que
o acusado Jorge disse para o interrogando que tinha pressa
para que o mesmo matasse Cláudia”), teria sido contratado
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para matar a esposa do acusado mediante o pagamento de
quantia em dinheiro, mais precisamente R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), além das jóias da vítima e outros utensílios
que guarneciam a casa.

Teria o acusado determinado, ainda segundo
exsurge do referido interrogatório, o período no qual sua
esposa deveria ser eliminada, pois o filho do casal
passaria uma temporada em Conceição da Barra duas semanas
após a conversa havida entre o suposto mandante e o suposto
contratado para a empreitada.

O ora acusado, por sua vez, confessa no
respectivo interrogatório (fls. 927/934) perante a
autoridade judicial então competente que, de fato, “chegou
a discutir asperamente com a Cláudia sem agressões físicas;
que apenas em uma oportunidade o interrogando agrediu
fisicamente a Cláudia dando-lhe dois tapas no rosto, isto
após a separação de corpos” (fls. 929). E embora o acusado
alegue desconhecimento das traições de sua então esposa até
antes da ocorrência do crime, no mínimo desconfiava (fls.
1.064, v.g.) e confessa a existência da infidelidade
conjugal da vítima Cláudia, em especial com o seu primo -
“que era como um irmão” - Francisco Donato, com o
empresário diretor da Rede Gazeta Café Lindemberg e com
outros homens cujos nomes não se recordou no momento do
interrogatório, cabendo ressaltar o fato de que tais
encontros amorosos aconteceriam também na residência do
casal na Ilha do Frade.

É bem verdade que a chamada de corréu não pode
lastrear-se exclusivamente em declaração prestada por um
dos acusados. Todavia, a hipótese dos autos ostenta a
peculiaridade de que o referido interrogatório traz
manifesta riqueza de detalhes que se coadunam com os demais
elementos de prova técnica que ornamentam os autos, a
exemplo do Laudo de Local de Mortes Violentas (fls.
362/439), do Laudo de Investigação de Incêndio (fls.
1.140/1.447) e do Laudo de Local de Reprodução Simulada do
Fato (fls. 1.400/1.473).

Há indícios suficientes - repito, indícios, e não
certeza - de autoria dos referidos crimes pelo ora acusado,
porquanto, sem embargo da riqueza de detalhes do
interrogatório do acusado Cristiano, a prova testemunhal
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evidencia que os relacionamentos extraconjugais da vítima
Cláudia remontam há muitos anos antes de sua morte, em
especial com o “quase irmão” do ora acusado, Francisco
Donato, com o diretor da Rede Gazeta Café Lindemberg e com
“garotões da academia de ginástica” (fls. 1057), sendo
praxe sua sair para noitadas sempre que o ora acusado
viajava, o que provocada instabilidade e agressões entre o
casal (“que certo dia quando a Cláudia chegou em casa às 06
horas da manhã a mesma foi agredida pelo acusado Jorge” -
fls. 1.062). Sobremais, para além da infidelidade, a prova
testemunhal igualmente aponta para verdadeira desavença
patrimonial entre o acusado e a vítima Cláudia, em que esta
“sempre cobrava do Jorge mais dinheiro” (fls. 1.067), já
que “gastava muito e não trabalhava” (fls. 1.225).

A versão fática no sentido de que os homicídios
seriam meio para auferir vantagem econômica ilícita - já
que o filho do acusado Cristiano teria determinada doença e
necessitaria de cuidados dispendiosos -, elemento a
infirmar o suposto mando imputado ao ora acusado, é, ao
menos prima facie, infirmada por prova testemunhal a aduzir
“que a Cláudia ajudou financeiramente o acusado Cristiano
na doença do filho menor deste” (fls. 1.060).

Finalmente, a título de argumentação, salienta a
defesa que, tendo os supostos executores o domínio do fato,
jamais poderia haver responsabilidade do ora acusado pelo
homicídio da vítima Mauricéia. 

Ao menos no atual estágio processual, parece-me,
prima facie, que há de responder o ora acusado também pelos
crimes relativos à vítima Mauricéia, já que ostenta o
domínio do fato o mandante, e não o executor dos crimes,
sobretudo quando ao menos previsível a presença da
arrumadeira Mauricéia na residência do casal, tendo
conhecimento dessa circunstância o acusado, já que alega,
no respectivo interrogatório, ter dormido na casa da Ilha
do Frade, onde trabalhava Mauricéia, “no domingo para a
segunda e na segunda para a terça que antecederam a quarta
em que foi morta a Claudia e a Mauriceia” (fls. 930). 

Perceba-se, todavia, que a qualificadora do
inciso I do § 2º do art. 121 do Código Penal - rectius:
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mediante paga ou outro motivo torpe - incide apenas em
relação à vítima Cláudia. 

Postas tais ideias, reputo presente a
materialidade dos crimes irrogados ao acusado, bem assim
indícios suficientes de autoria dos referidos delitos
(crimes dolosos contra a vida), justificadores dos termos
da pronúncia e do surgimento de competência deste colendo
órgão colegiado para o julgamento da imputação penal.

III - Do pedido de re-interrogatório do ora agravante

Rechaçada a nulidade dos atos processuais dantes
praticados, os quais, nesta oportunidade, alvo de expressa
e manifesta ratificação, observo que o agravante pretende,
subsidiariamente, seja designado novo interrogatório
perante as autoridades que o julgarão, a bem do
contraditório, da ampla defesa e da busca da verdade real.

Após bem refletir sobre o requerimento, reputo
oportuna, repita-se, a bem do contraditório e da ampla
defesa, a designação de re-interrogatório do acusado, a fim
de que lhe seha resguardado o uso do derradeiro instrumento
de defesa antes do julgamento eminentemente técnico a ser
operado pelo colendo Grupo de Câmaras Criminais Reunidas.

Prescreve o § 1º do art. 299 do Regimento Interno
desta Corte que “o interrogatório do acusado” - em
procedimento criminal originário - “deverá ser realizado
pelo Relator”, de modo que, no ponto em particular, provejo
o agravo regimental para determinar seja designado
re-interrogatório do acusado perante esta Relatora, e o
faço porque estou convencida de que no procedimento de
julgamento em ação originária penal, como a presente, há
que se seguir o rito estabelecido pela Lei nº 8.038/90,
subsidiado pelas normas do CPP e pelas normas regimentais,
de molde a resguardar sempre a ampla defesa do réu.

IV - Da requisição de documentos à 1ª Vara Criminal de
Vitória/ES

Ante a flexibilização acima aduzida, tendente ao
re-interrogatório do acusado, trago também ao colegiado a
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notícia, pública e notória, de realização, em Plenário do
Júri, do julgamento dos outros dois acusados desprovidos da
prerrogativa de foro, circunstância a recomendar seja
oficiado ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES para
que encaminhe cópias dos respectivos interrogatórios
havidos em plenário e da sentença lá prolatada.

V - Do pedido de elastecimento do prazo para alegações
escritas

Argumenta o agravante, adiante, que embora o art.
300 do RITJES estabeleça prazo de 3 (três) dias para o
oferecimento de alegações finais, tal lapso, a teor do art.
11 da Lei nº 8.038/90, seria de 15 (quinze) dias.

No particular, razão lhe assiste. 

Havendo aparente antinomia entre o Regimento
Interno deste Sodalício e o disposto no art. 11 da Lei nº
8.038/90, atribuo força normativa ao preceito legislativo
que, aplicável à espécie, concede prazo para alegações mais
benévolo ao acusado, qual seja de 15 (quinze) dias, in
verbis:

Art. 11 - Realizadas as diligências, ou não
sendo estas requeridas nem determinadas pelo
relator, serão intimadas a acusação e a
defesa para, sucessivamente, apresentarem,
no prazo de quinze dias, alegações escritas.

VI - Da suposta inversão da ordem de manifestação em
alegações escritas

Rechaço, finalmente, a suposta inversão
procedimental alardeada pelo agravante, visto que, embora
da decisão agravada constasse prazo de 3 (três) dias para
alegações, ali se oportunizou tal providência,
sucessivamente, ao Ministério Público, aos assistentes de
acusação constituídos e, por fim, à defesa do acusado.

VII - Da conclusão
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Ante o exposto, por despiciendas outras
considerações, conheço do presente agravo regimental e, no
mérito, dou-lhe parcial provimento para (1) embora
rechaçada a nulidade, ratificar expressamente todos os atos
praticados antes da diplomação do agravante, inclusive os
relativos à instrução probatória; (2) reconhecer a
materialidade do crime de homicídio e indícios suficientes
de materialidade do crime previsto no art. 211 do Código
Penal, bem assim a existência de indícios suficientes de
autoria em relação a ambos os crimes em face das 2 (duas)
vítimas, a fim de assentar a competência do egrégio Grupo
de Câmaras Criminais para julgar o feito; (3) determinar
seja oficiado ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES a
fim de que encaminhe cópia do interregatório dos demais
acusados em Plenário do Júri e da sentença lá prolatada,
conforme noticiado pela imprensa local; (4) determinar seja
oportunamente designado re-interrogatório do acusado
perante esta Relatora, para que, a bem do contraditório e
da ampla defesa, valha-se de tal instrumento de defesa
perante o órgão competente para julgá-lo; e (5) preclusas e
findas tais providências, estabelecer prazo de 15 (quinze)
dias para apresentação de alegações escritas,
sucessivamente, ao Ministério Público, aos assistentes de
acusação constituídos (fls. 3.438) e, por fim, à defesa do
acusado, para só então submetê-lo a julgamento perante esta
Corte de Justiça.

É como voto!
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