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PENAL E PROCESSUAL PENAL. Recurso em sentido estrito. 
Crimes  contra  a  vida.  Homicídio  qualificado.  Decisão  de 
pronúncia.  Materialidade.  Comprovação.  Autoria.  Indícios 
suficientes. Alegações da defesa. Legítima defesa. In dubio pro 
societate.  Apreciação pelo Tribunal do Júri. Recurso a que se 
nega provimento.

- A sentença de pronúncia, para submeter o réu ao Tribunal do  
Júri,  deve  demonstrar,  fundamentadamente,  a  certeza  da  
materialidade delitiva e apontar indícios suficientes da autoria  
ou participação, conforme preconiza a norma processual;

-  Eventuais  dúvidas suscitadas pelo  recorrente,  quando não  
capazes  de  inquinar  as  provas  já  realizadas,  constituem 
matéria cuja sindicância cabe ao sinédrio popular, segundo a  
máxima in dubio pro societate.

VISTOS,  RELATADOS  e  DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade, em negar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto do 
Relator e em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.  Fez sustentação 
oral o Advogado João de Deus Quirino Filho.

RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  em  sentido  estrito  interposto  por  Francisco 
Damiao Ferreira Alecrim, que tem por escopo impugnar a decisão proferida pelo Juiz de 
Direito  da  1ª  Vara  da  Comarca  de  São  João  do  Rio  do  Peixe,  que  pronunciou  o  
recorrente,  submetendo-o a julgamento pelo Tribunal  do Júri,  pela  suposta prática do 
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delito previsto no art. 121, §2°, II e IV, do Código Penal. 

Narra a denúncia que por volta das 22:30h, do dia 01/05/10, nas 
proximidades da residência do recorrente,  no Sítio Cajuí,  no município  de Triunfo-PB, 
aquele  efetuou  disparo  de  arma de fogo  de grosso calibre  e  uma coronhada  com a 
mesma arma contra Juciel Soares Félix, vulgo “Ciel”, provocando-lhe a morte.

Em  suas  razões,  sustenta,  tão  somente,  a  legítima  defesa, 
afirmando para tanto, que após ter sido provocado e perseguido pela vítima, a repeliu, de  
forma justa, contida e necessária à agressão injusta que lhe era feita.

Afirma que após discutir e ser agredido fisicamente em um bar, pela 
vítima, ela tanto o ameaçou de morte quanto sua família e, ainda ficou passando em 
frente de sua casa, quando seu caminho habitual era diverso, já que morava em outro 
lado.

Sustenta que a vítima estava de posse de uma espingarda calibre 12 
e ameaçou contra sua vida, o que lhe obrigou a agir e evitar sua morte, desferindo um tiro 
primeiro.

Pleiteia  pelo  provimento  do  presente  recurso,  para  que  seja 
absolvido  e,  não  sendo  este  o  entendimento,  que  o  delito  de  homicídio  seja 
desclassificado de qualificado para simples, uma vez que as qualificadoras não restaram 
provadas nos autos (fs. 159/169).

Contrarrazões às fs. 172/175.

 A decisão foi mantida em juízo de retratação (f. 176).

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do 
recurso (fs. 180/188).

É o relatório.

- VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

O recurso deve ser desprovido.

Ao  contrário  do  que  sustenta  o  recorrente,  colhem-se  dos  autos 
elementos suficientes para a pronúncia, não prosperando o argumento de que agiu em 
legítima defesa.

 
Neste  contexto,  é  suficiente  o  seu  depoimento,  que  confirma  o 

disparo da arma de fogo, senão vejamos:

Que é verdadeira a acusação que lhe é feita; que o fato ocorreu no  
local descrito na denúncia; que conhece as provas apuradas;  que  
conhecia mas não tinha muita aproximação com a mesma, inclusive  
não gostava de frequentar os mesmos lugares que ela, pois sabia  
tratar-se de pessoa agressiva e gostava de ser “o galo do terreiro”;  
que não tinha inimizade com a vítima, apenas discutiu com a mesma 
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no dia  anterior  aos  fatos;  que conhece as  testemunhas arroladas 
nada  tendo  a  alegar  contra  qualquer  delas;  que  das  armas 
apreendidas  apenas  a  espingarda  caseira  28  pertencia  ao  
interrogado; que a espingarda calibre 12 estava em poder da vítima;  
que o disparo que atingiu a vítima saiu da arma do interrogando; que  
no dia do fato vinha de um jogo de futebol com alguns amigos e foi  
até o bar de Edivan tomar uma cerveja; que a mesa do interrogando  
era do lado de fora do bar; que ao dirigir-se ao interior do bar para ir  
ao banheiro encontrou a vítima que lhe ofereceu um refrigerante (…);  
que  a  vítima  insistiu  que  o  interrogando  disse  que  não  queria  
refrigerante,  mas  se  quisesse  ele  mesmo  pagaria;  que  nesse  
momento a vítima disse que já tinha colocado uma arma na boca de 
Marcelinho e que colocaria na boca do interrogando também; (...)  
que a vítima começou a agredir o interrogando, bateu a cabeça na  
boca do interrogando,  chegando a cortar  a  boca;  que os  dois  se  
atracaram;  que  o  interrogando  sofreu  vários  outros  ferimentos,  
inclusive mordidas; que demorou bastante para que outras pessoas 
chegassem  no  local  e  apartassem  a  briga;  que  após  a  briga  
seguraram a vítima, que ficou jurando de morte o interrogando e sua  
família;  que  pediram  que  o  interrogando  saísse  do  local  e  ele  
atendeu; que o interrogando foi para casa e lá chegando viu que a  
vítima, por três vezes, foi até a cancela que fica aproximadamente 20  
metros de sua casa; que temendo que a vítima fizesse alguma coisa  
com o interrogando na frente de sua família resolveu sair de casa;  
que pegou a espingarda e uma cabaça d´água e foi para o mato; que  
caminhava pela estrada quando viu uma moto parar e pensou até  
que pudesse pegar uma carona, mas quando olhou, já viu a vítima 
descendo  com  uma  espingarda  doze  apontando-a  para  o  
interrogando; que a vítima dizia “eu não disse que ia lhe matar”; que  
o interrogando pediu para que ele não fizesse aquilo, pois era um pai  
de  família;  que  a  vítima  continuava  a  ofender  verbalmente  o  
interrogando; que o interrogando conseguiu armar sua espingarda e  
apontou e atirou rapidamente contra o ofendido; que no momento em 
que o interrogando disparou contra a vítima ela estava de frente para 
o  interrogando;  que  depois  do  disparo  a  dize  caiu  no  chão  e  o  
interrogando  deu  uma  coronhada  na  vítima,  com  medo  que  ele  
reagisse;  que  depois  disso  o  interrogando  ficou  desesperado  e 
correu  a  é,  deixando  sua  arma  no  local;  que  o  único  
desentendimento entre a vítima e o réu foi o episódio da coca-cola  
(…) - (fs. 108 e 109)

In casu,  infere-se que o magistrado a quo decidiu por pronunciar o 
réu, pois se convenceu da materialidade do crime e da existência de indícios suficientes 
de autoria, de maneira que julgou o acusado, ora recorrente, como incurso no art.  121, 
§2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Com acerto julgou o juiz singular, uma vez que a materialidade e os 
indícios  suficientes  de  autoria  restaram  comprovados  nos  autos,  conforme  se  vê  do 
interrogatório do recorrente.

Outrossim, eventuais dúvidas, a exemplo da que foi suscitada pelo 
recorrente, legítima defesa, constitui matéria cuja sindicância cabe ao sinédrio popular, 
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segundo a máxima in dubio pro societate.

Neste sentido, eis o STJ:

RECURSO  ESPECIAL.  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL. 
TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO.  TESE  DE  DESISTÊNCIA 
VOLUNTÁRIA.  DESCLASSIFICAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  IN 
DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
1.  O  princípio  do  in  dubio  pro  societate incide  na  fase  da 
pronúncia, devendo as dúvidas serem resolvidas pelo Tribunal 
do Júri.
[...]
3. Recurso conhecido e provido.1 (grifo nosso)

Portanto, revestindo-se a decisão de pronúncia de simples juízo de 
probabilidade, não se faz indispensável a certeza da culpabilidade do acusado, apenas,  
mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria. Não há, portanto, na pronúncia, 
confronto  meticuloso  e  profunda  valoração  da  prova,  mesmo  porque,  isso  poderia 
traduzir-se  na  antecipação  do  veredicto  sobre  o  mérito  da  questão,  matéria  de 
competência exclusiva do Tribunal do Júri, não do juízo da instrução.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior, relator, Carlos 
Martins Beltrão Filho e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor Álvaro Cristino 
Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz 
Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 05 de  
fevereiro de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator

1(REsp 775.062/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 12/05/2008)
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