
ABORTO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVA PERICIAL. 

COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA rÉ 

Recurso em sentido estrito. Prática de aborto. Tempestividade do recurso. 

Materialidade delitiva. Pronúncia. Existência do crime e indícios de sua autoria. 

Manutenção do decisum.  
 

  1 – Desnecessário o retorno dos autos ao Juízo de Direito de origem, com anulação 

da decisão relativa ao juízo de retratação, eis que a preliminar suscitada pela defesa, 

referente à prova da materialidade delitiva, confunde-se com o mérito do recurso e, 

com ele, será apreciada.  
 

  2 – No tocante à preliminar ministerial relativa à intempestividade do Recurso em 

Sentido Estrito, verifico que, ao contrário, patente vem a ser a sua tempestividade, 

uma vez que a publicação da pronúncia se deu em 17/04/2006 e o recurso em 

questão foi recebido em cartório pela sra. escrivã no dia 20/04/2006.  
 

  3- Nos termos do art. 408 do C.C.P, a pronúncia, como mero juízo de 

admissibilidade da acusação, deve ser proferida sempre que o juiz se convencer da 

existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor.  
 

  4 – In casu, tendo em vista as declarações da vítima, incontroverso que a ré, 

efetivamente, praticou atos no corpo daquela, embora não seja habilitada em 

medicina para tanto.  
 

  5 – Ademais, o laudo de aborto, baseado no exame de corpo de delito da vítima, 

concluiu por haver vestígios de provocação de aborto, que resultou em incapacidade 

para as suas ocupações habituais por mais de trinta dias, além de risco de morte.  
 

  6- Preliminar suscitada pelo parquet rejeitada e recurso improvido.  
 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 00305/2006 

em que é Recorrente Margarete da Conceição Souza e Recorrido o Ministério Público.  

Acordam os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade, em, rejeitada a preliminar argüida 

pelo Ministério Público, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.  

 Inconformada com a sentença de f. 718/719, que a pronunciou como incursa nas sanções 

do art. 126 c/c o art. 127, 1ª parte c/c o art. 61, inc. II, alínea a, todos do Código Penal, 

remetendo seu julgamento para o Soberano Tribunal do Júri daquela Comarca, dela 

recorreu Margarete da Conceição de Souza, pretendendo se ver impronunciada. Sustentou 

a recorrente, em preliminar, a nulidade processual, em razão da ausência do auto exame 

de corpo de delito específico. No mérito, requereu o seu não pronunciamento, ante a 

ausência da prova técnica conclusiva que confirme que o aborto foi praticado pela 

recorrente. (f. 734/738).  

 

 



Narra a denúncia, litteris:  

 

“Em 02 de dezembro de 2000, em horário ignorado, no interior da casa situada na Rua 

Bagé, lote 01, quadra 11, Copacabana, nesta Comarca, a denunciada, dolosamente, 

provocou aborto em Kelly Gomes dos Santos, de 16 anos, mediante procedimento 

mecânico , com emprego de instrumento popularmente conhecido como “bico-de-pato”, 

introduzindo-o na vagina da vítima e realizando wintercuretagem, causando lesão 

visceral. Das manobras abortivas empregadas pela denunciada, resultou na vítima 

incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias e perigo concreto de 

morte, pois precisou de socorro médico e teve de ser submetida a duas laparatomias, 

apresentando, ainda, sepsis-peritonite, conforme positiva o AECD de f. 84. O crime foi 

cometido por motivo torpe – cupidez – vez que a denunciada cobrou a importância de 

R$150,00 (cento e cinqüenta reais), sendo que recebeu um terço em espécie, no ato do 

crime, e combinou de receber o restante posteriormente”. O Ministério Público 

apresentou as contra-razões de f. 740/742, pugnado pelo não conhecimento do recurso, 

ante a sua intempestividade e, no mérito, pela manutenção, na íntegra, da sentença 

recorrida. Com vistas dos autos, o culto Procurador de Justiça Dr. JOSÉ MUINOS 

PINEIRO FILHO requereu, em preliminar, a nulidade da decisão de f. 751, aduzindo que 

o douto Magistrado a quo, ao proceder ao juízo de retratação, não fundamentou sua 

decisão na forma preceituada pelo texto constitucional. Em caso do não acolhimento do 

pedido, pugnou pela rejeição das preliminares argüidas pelas partes e, no mérito, pelo 

desprovimento do recurso.  

Voto 

  Desnecessário o retorno dos autos ao Juízo de Direito de origem, com anulação da 

decisão de f. 751, eis que:  

  1º) A preliminar suscitada pela Defesa, relativa à prova da materialidade delitiva a f. 

734, se confunde com o mérito do recurso e, com ela, será apreciada.  

  2º) No tocante à preliminar do Ministério Público, a f. 741, quanto à intempestividade 

do recurso em sentido estrito, entendo que, ao contrário, é patente a sua tempestividade, 

uma vez que a publicação da pronúncia se deu em 17/04/2006 (conf. f. 727) e o recurso 

em questão foi recebido pela sra. escrivã no dia 20/04/2006 (conf. f. 730, caput). 

Portanto, a preliminar suscitada pelo douto Promotor de Justiça se mostra totalmente 

equivocada.  

  Assim, direciono o meu voto no sentido de remeter a preliminar suscitada pela Defesa 

para exame conjunto com o meritum causae e de rejeitar a preliminar argüida pelo 

Ministério Público.  

  Passando ao mérito, entendo que, de igual forma, razão não assiste à defesa.  

  Nos termos do art. 408 do Código de Processo Penal, a pronúncia, como mero juízo de 

admissibilidade da acusação, deve ser proferida sempre que o juiz se convencer da 

existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor.  

  Nessa fase, vigora o princípio do in dúbio pro societate, sendo desnecessário o juízo de 

certeza. Basta, tão somente, a probabilidade de procedência da acusação, de acordo com a 

lição de JULIO FABBRINI MIRABETE (Processo Penal, 13ª edição, p. 486/487):  



  “A sentença de pronúncia, portanto, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, 

constitui juízo fundado de suspeita, não o juízo de certeza que se exige para a 

condenação. Daí a incompatibilidade do provérbio in dubio pro reo com ela. É a favor da 

sociedade que nela se resolvem as eventuais incertezas propiciadas pela prova. Há 

inversão da regra in dúbio pro reo para in dúbio pro societate. Por isso, não há 

necessidade, absolutamente, de convencimento exigido para a condenação, como a 

confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais, etc.”  

  Ademais, é cediço na jurisprudência que o julgador somente pode deixar de pronunciar 

o acusado quando evidente a inexistência de crime ou de indícios de autoria. Nesse 

sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:  

  “Processo Penal. Recurso Especial, art. 121, § 2º, II e IV do CP. Desclassificação para o 

delito do art. 121, § 3º, do mesmo diploma legal.  

  I – A desclassificação, por ocasião de iudicium accusationis, só pode ocorrer quando o 

seu suporte fático for inquestionável e detectável de plano.  

  II – Na fase de pronúncia iudicium accusationis, reconhecida a materialidade do delito, 

qualquer questionamento ou ambigüidade faz incidir a regra do brocardo in dubio pro 

societate. Recurso provido (REsp 628.700/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta 

Turma.)  

  Ressalte-se que, como bem se manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr. JOSÉ 

MUINOS PINEIRO FILHO, em seu parecer de f. 752/755, “...basta a leitura das 

declarações da jovem vítima...e do próprio interrogatório...para que se considere 

incontroverso que a ré, efetivamente, praticou atos no corpo da vítima, embora não seja 

habilitada em medicina para tanto”.  

  Efetivamente, a recorrente não negou que tenha praticado atos na vagina da vítima, 

como se lê no interrogatório de f. 190/191. E a vítima Kelly Gomes dos Santos, nas 

minuciosas declarações prestadas sob o crivo do contraditório, confirma, com riquezas de 

detalhes a ação criminosa da recorrente e como, em razão disso, findou por ser internada 

em C.T.I. de hospital (vide f. 259/262).  

  A cuidadosa instrução criminal não deixa dúvida quanto, à responsabilização suficiente 

da recorrente, para efeito da prolação de uma sentença de pronúncia.  

  Destaque-se, outrossim, que o laudo de f. 84, baseado no exame de corpo de delito 

direto da vítima, conclui haver vestígios de provocação de aborto, resultando nesta 

incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, além de risco de morte.  

  Por todo o exposto, voto no sentido de, remetida a preliminar suscitada pela Defesa para 

exame conjunto com o mérito e rejeitada a preliminar argüida pelo Ministério Público, 

negar provimento ao recurso, mantida em sua integridade, a sentença de pronúncia 

impugnada.  

  Rio de Janeiro, 27 de março de 2007.  

  Desª. Nilza Bitar – Presidente.  

  Des. Roberto Guimarães – Relator. 


