
            
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
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ACÓRDÃO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (Processo nº 0071977-52.2012.815.2002)
RELATOR            : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior.
RECORRENTE :  Tito Livio de Alencar Araújo
ADVOGADO :  Abraão Brito Lira Beltrão
RECORRIDO :  Ministério Público Estadual

PENAL E PROCESSUAL PENAL. Recurso em sentido estrito. 
Homicídio. Decisão de pronúncia. Materialidade. Comprovação. 
Autoria. Indícios suficientes. Alegações da 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,  quando  não  capazes  de 
inquinar  as  provas  já  realizadas,  constituem  matéria  cuja 
sindicância  cabe  ao  sinédrio  popular,  segundo  a  máxima  in  
dubio pro societate. Precedentes;

- Recurso a que se nega provimento.

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. 

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Tito Lívio de 
Alencar Araújo em face da decisão de pronúncia prolatada pela MM Juíza de Direito do 1º 
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Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do 
Júri, ante a suposta prática do delito previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II do  
Código Penal. (fs.400).

Recebido o recurso em primeira instância, fls. 401, o recorrente foi 
intimado para apresentar  as razões de recurso,  deixando transcorrer  in  albis o prazo 
processual, conforme certidão de fls. 403.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, fls. 404, para fins de 
apresentação de contrarrazões (fls. 404).

Contrarrazoando  o  recurso,  o  Ministério  Público  pugna  pelo 
desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão objurgada (fls. 405/407).

O magistrado singular, em Juízo de retratação, manteve sua decisão 
pelos próprios fundamentos ( fls. 408).

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do 
recurso (fls. 416/419).

O réu foi intimado pessoalmente para apresentar razões de recurso, 
constituindo novo patrono sob pena de ser-lhe nomeado defensor público, fls. 421, no 
entanto, por não ter sido encontrado, foi determinada sua intimação pro edital, fls. 429.

Publicado edital no Diário da Justiça, dia 13 de agosto de 2014, o 
advogado  constituído  do  recorrente  compareceu  aos  autos  e  apresentou  razões  de 
recurso de fls. 431, sustentando que “os disparos foram, pois, realizados durante uma luta  
pela posse da arma, com diversas mão em cima do objeto, tanto que nem sequer foi  
constatado  resquícios  de  pólvora  nas  mãos  deste,  o  que  leva  inequivocamente  a  
conclusão de NÃO TER SIDO O DEFENDENTE O AUTOR DOS DISPAROS”.

Sustenta a ausência de dolo na conduta do recorrente, não havendo, 
por isso, que se falar em crime doloso e ainda, que as provas produzidas  são capazes de  
caracterizar a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Requer a reforma de decisão para decretar a absolvição sumária do 
recorrente,  afirmando  não  ter  sido  o  autor  do  disparo  e,  alternativamente,  requer  a 
desclassificação do crime de homicídio  doloso para  homicídio  culposo cumulado com 
lesões corporais.

É o relatório.

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

O recurso deve ser desprovido.

De  fato,  analisando-se  os  autos,  observa-se  que  o  recorrente  foi 
denunciado por ter, no dia 17 de março de 2012, por volta das 2 horas, disparado arma de 
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fogo contra João Franca Araújo dos Santos e contra Natanael Tavares de Souza, sendo 
que a primeira vítima veio a óbito.

Nesse contexto, o acusado foi pronunciado, indicando a Magistrada 
singular as razões de seu convencimento, mais especificamente, a materialidade e os 
indícios de autoria, senão vejamos extratos de sua decisão ( fls. 396);

“(...) A materialidade dos crimes de homicídio denunciados restaram  
evidenciados através do laudo de exame cadavérico de fls. 178/182,  
do laudo pericial em local de morte violenta (fls.  198/220) e pelas  
provas testemunhais colhidas (…) Além disso, os indícios de autoria  
restaram  sobejamente  demonstrados  por  meio  dos  depoimentos  
tomados na fase inquisitiva e judicial, principalmente nas palavras da  
vítima Natanael Tavares que relata ter ocorrido uma discussão entre  
ele e o acusado que cominou com os disparos realizados co a arma  
pertencente ao réu(...) Entendo, pois, data venia, que os elementos  
de  prova  colhidos  na  fase  preparatória  apresentam  elementos  
indiciários suficientes para um juízo de pronúncia”.

Ou seja, embora alegue o recorrente que não houve dolo na sua 
conduta e ainda, que há provas suficientes passíveis de que seja reconhecida em seu 
favor  a  excludente  da  legítima  defesa,  tem-se  que  a  decisão  atacada  demonstrou, 
fundamentadamente, a certeza da materialidade delitiva e apontou indícios suficientes da 
autoria do acusado, conforme preconiza o art. 4131 do CPP.

Destarte, a pronúncia ora em disceptação, sem extrapolar os limites 
cognitivos peculiares à fase de pronúncia, apontou a prova colhida como suficiente para 
indicar o réu como o autor dos disparos em direção à vítima, caracterizando-se os indícios 
suficientes da autoria delitiva.

Diante  do  quadro  posto,  verifica-se  que  a  decisão  atacada  não 
padece de qualquer  vício  que lhe macule,  tendo explicitado a materialidade delitiva e 
apontado os indícios de autoria sem, contudo, invadir a competência do Tribunal do Júri  
para aquilatar os elementos que instruem o feito.

Por  outro lado,  a  certeza da conduta delitiva bem como eventual 
reconhecimento de conduta culposa devem ser aferidas no momento do Júri  Popular, 
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”.2(grifo nosso)

1Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da 
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 
2(REsp 775.062/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 12/05/2008)
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Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

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

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o 
Excelentíssimo Senhor José Marcos Serrano, 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, 10 de  
fevereiro de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                         - Relator -
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