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PENAL.  Recurso  em  sentido  estrito.  Crime  contra  a  vida.
Homicídio qualificado tentado (art. 121, §2°, II e IV c/c art. 14,
II, do CP). Decisão de pronúncia. Conjunto probatório razoável.
Palavra  das  vítimas.  Legítima  defesa.  Pleito  alternativo.
Qualificadoras. Afastamento. Alegações da defesa. Indícios dos
autos. In dubio pro societate. Apreciação pelo Tribunal do Júri.
Recurso desprovido.

- O conjunto da prova é razoável para os fins a que se destina,
ou seja, a admissibilidade da acusação, sendo improcedentes
as  alegações  de  que  seria  frágil  e  de  que  a  palavra  das
vítimas, por esta única condição, embora colhida em juízo, não
teria  credibilidade.  Ademais,  não  restou  demonstrada  a
configuração  da  legítima  defesa  arguida,  o  que  também se
aplica ao pleito alternativo que visa afastar as qualificadoras,
as quais não se apresentam manifestamente improcedentes ou
descabidas;

- 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;

- Recurso em sentido estrito desprovido.
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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  Edinaldo
Garrido Lourenço (“Galego”), que tem por escopo impugnar a decisão proferida pelo Juiz
de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Patos, que o pronunciou pela
suposta prática do delito previsto no art. 121, §2°, II e IV1, c/c art. 14, II2, todos do CP (fs.
101/111).

Narra a denúncia que, por volta das 19:00hrs. do dia 16/12/12, no
mercado  público  do  Município  de  Aparecida,  o  recorrente  teria  se  dirigido  a  Genildo
Pinheiro de Macedo (“Dinho”) e perguntado a respeito de uma pessoa com quem ele
estava  em uma  determinada  quinta-feira,  referindo-se  ao  sobrinho  deste,  identificado
como “Diroga”. Em resposta, “Dinho” teria dito para que ele “fosse perguntar diretamente
ao próprio”.

Consta que, pela resposta dada, o recorrente o teria chamado de
“folgado” e ainda teria tentado agredi-lo com um soco, do qual consegui se esquivar. Ato
contínuo, o pronunciado teria pego a faca do tipo peixeira, que trazia consigo, e desferido
dois golpes contra a vítima, perfurando o seu abdômen.

Relata  que,  neste  instante,  Jussandra  Maria  da  Silva,  que
acompanhava  “Dinho”,  temendo  pela  vida  dele,  teria  intervindo,  pedindo  para  que
“Galego” não fizesse aquilo; oportunidade em que também foi atingida com uma facada,
que perfurou o seu abdômen, lesionando o intestino delgado.

Informa, por fim,  que “Dinho” buscou abrigo na casa de Geralda,
mãe de Jussandra, sendo que esta ficou caída no chão. O recorrente, por sua vez, teria
empreendido fuga, deixando o local imediatamente (fs. 02/04).

Em  suas  razões,  alega  que  o  conjunto  probatório  seria  frágil,
destacando  que  a  palavra  das  vítimas  não  teria  credibilidade  e  que  os  testemunhos

1Art 121. Matar alguem:
Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
[...]
§ 2° Se o homicídio é cometido:
[…]
II - por motivo futil;
[…]
IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a
defesa do ofendido;
2Art. 14 - Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[…]
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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colhidos na fase inquisitorial não teriam sido repetidos no curso da instrução, de modo
que não poderiam dar supedâneo à decisão recorrida. Outrossim, sustenta que teria agido
em legítima defesa. Com base nisso, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de
que não seja pronunciado.

Alternativamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras, tendo
em vista a apontada precariedade da prova colhida (fs. 115 e 119/122).

Contrarrazões às fs. 123/129.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do
recurso (fs. 136/138).

É o relatório.

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

O recurso em sentido estrito deve ser desprovido.

I – DO MÉRITO

Embora a decisão de pronúncia não deva esgotar a matéria ou se
exceder em linguagem e fundamentação, posto que cabe ao júri a análise do caso em
profundidade, mesmo assim, tais peculiaridades não a isentam de observar a regra do art.
93, IX3, da CF, c/c art. 4134 do CPP, pois, ainda que seja sucinta, deve ser fundamentada.

No caso dos autos, o magistrado, como lhe era dado fazer, limitou-
se a realizar o juízo de admissibilidade da culpa, sem exaurir a apreciação das teses
apresentadas pela defesa. 

Em sua decisão, ao contrário do que alega o recorrente, Sua Exa.
não  se  baseou  exclusivamente  em provas  colhidas  na  fase  inquisitorial.  Com efeito,
transcreveu  no  corpo  do  decisum trechos  das  declarações  das  vítimas  e  do  próprio
interrogatório do recorrente, os quais foram prestados no curso da instrução, para concluir
pela necessidade de se submeter  o caso à apreciação do júri,  tendo em vista  o que
informa o princípio in dubio pro societate.

A propósito, eis o trecho da decisão que bem evidencia o quanto dito
(fs. 103/105): 

No  que  tange  à  autoria  delituosa,  necessária  a  transcrição  dos
depoimentos das testemunhas em juízo:

"... que logo após ter a Jussandra descido da moto, o depoente foi

3IX  todos  os  julgamentos  dos  órgãos  do  Poder  Judiciário  serão  públicos,  e  fundamentadas  todas  as
decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes
e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do
interessado  no  sigilo  não  prejudique  o  interesse  público  à  informação;  (Redação  dada  pela  Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
4Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 
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abordado  pelo  acusado  que  lhe  perguntou  quem  era  aquela
pessoa que ele estava acompanhado na quinta feira passada; que
o  depoente  respondeu  que  era  seu  sobrinho  Dirôga;  que  o
acusado passou a fazer perguntas sobre aquela pessoa, tendo o
depoente  falado que poderia  procurar  o  Dirôga na sua própria
casa e fazer  as perguntas;  que quando se voltou para sair  na
moto o acusado lhe desferiu dois golpes de faca peixeira que feriu
abaixo do peito do depoente e neste momento a Jussandra se
dirigiu ao acusado, para que ele não fizesse aquilo e ele também
a  feriu;  que  o  depoente  correu  para  o  interior  da  casa  de
Jussandra,  pediu  socorro  e  informou  que  o  acusado  tinha  lhe
ferido e também ferido Jussandra; que o depoente foi cirurgiado,
inclusive  teve  perfuração  de  intestino  e  permaneceu  mais  de
quatro meses sem poder exercer suas atividades habituais; que o
acusado  desferiu  uma  peixeirada    em  Jussandra,  mas  foi  o
suficiente para perfurar o intestino e outros órgãos e aquela jovem
passou mais de quatro meses sem poder exercer suas ocupações
habituais por causa daquele crime; que não sabe o motivo que
levou o acusado a agir daquela forma..."
(GENILDO PINHEIRO DE MACEDO – DECLARANTE - fls. 88)

"...que o acusado desferiu um soco na vítima e a depoente se
aproximou  paera  [para]  auxiliar  a  vítima  que  logo  observou  já
estava com duas peixeiradas abaixo do peito esquerdo; que ao
sentir  a  presença  do  depoente  o  acusado  disse:  "olha  pra  tu,
vagabunda" e desferiu uma peixeirada que atingiu o abdômen da
depoente, perfurando o intestino; que a depoente foi hospitalizada
e  passou  por  três  cirurgias;  que  permaneceu  mais  de  quatro
meses sem poder  exercer  suas atividades  habituais  por  causa
daquele ferimento..." 
(JUSSANDRA MARIA DA SILVA - DECLARANTE- fls. 89)

Ainda no interrogatório, o acusado prestou a seguinte   declaração:

"… que a uns quinze dias antes do fato houve uma discussão
entre  Biroga,  sobrinho  da  vítima  juntamente  com  esta  com  o
acusado; que a vítima, no barzinho, jurou de morte o acusado;
que quinze dias depois estava na casa de um cliente, a vítima
apareceu  pilotando  uma  moto,  puxou  uma  faca  peixeira,  o
acusado deu um murro na vítima, a derrubou da moto e esta se
levantou e foi ao encontro do acusado, e não tendo outro meio de
defesa deu a primeira furada; que a vítima insistiu e ele furou a
segunda vez; que nesse ínterim apareceu a outra vítima que vinha
dar uma garrafada no acusado que para se defender deu uma
furada nela; que depois disso o interrogado saiu.." 
(EDINALDO GARRIDO LOURENÇO - fls. 90/91).

Há,  portanto,  independente  do  grau  de  comprometimento  das
testemunhas  ouvidas,  versões  divergentes  sobre  os  fatos  e,
exatamente por isso, o réu deve ser submetido ao Tribunal do Júri,
haja vista que, nessas situações, aplica-se o princípio do in dúbio pro
societate, cabendo ao órgão constitucionalmente competente, dentro
de sua soberania, decidir a matéria. (sic)
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As declarações das vítimas e o interrogatório do recorrente constam
às fs. 88/91.

Como se  verifica,  o  conjunto  probatório  não  possui  a  fragilidade
apontada pelo recorrente, sendo razoável e suficiente para os fins a que se propõe nesta
fase processual, ou seja, a admissibilidade da acusação. De outro lado, observa-se que
os relatos que fundamentam a decisão de pronúncia, tendo em vista as condições em que
os fatos teriam ocorrido, conforme descrito na exordial, não podem ser peremptoriamente
descartados, simplesmente por se tratar da narrativa prestada pelos próprios ofendidos,
sem  que  se  tenha  demonstrado,  no  curso  da  instrução,  qualquer  mácula  que  lhe
inquinasse por completo. 

Avançando, no que diz respeito à alegada legítima defesa, embora
seja hipoteticamente crível, constata-se que referida tese, por si só, não têm o condão de
ilidir  a imputação declinada na denúncia, sobretudo diante das revelações feitas pelas
vítimas,  acima  transcritas,  de  modo  que  a  sua  apreciação deve  ser  submetida  ao
prudente arbítrio do conselho de sentença, aplicando-se, também aqui, a máxima in dubio
pro societate5. 

Melhor  sorte  não  aproveita  o  pedido  alternativo,  consistente  no
afastamento das qualificadoras do art. 121, §2°, II e IV, do CP, posto que a prova dos
autos, sem que se faça um juízo exauriente que só ao Júri compete, não desabona a
pretensão  acusatória,  não  sendo  o  caso,  portanto,  de  imputação  manifestamente
improcedente ou descabida, hipótese em que, de fato, seria possível o decote pretendido,
conforme vem decidindo o STJ6.

5AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PRONÚNCIA  POR  HOMICÍDIO
TENTADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA.  AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL. IN
DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO.
SÚMULA 07/STJ.
I - A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à
apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não
se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da
materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate.
II  -  Afastar  a  conclusão  das  instâncias  de  origem,  quanto  a  não  estar  efetivamente  demonstrada  a
excludente de ilicitude, implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na
via do Recurso Especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
III - Agravo Regimental improvido.
(AgRg  no  AREsp  405.488/SC,  Rel.  Ministra  REGINA HELENA COSTA,  QUINTA TURMA,  julgado  em
06/05/2014, DJe 12/05/2014)
6PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SÚMULA N. 7 DO STJ.
NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
USURPAÇÃO  DE  COMPETÊNCIA  DO  CONSELHO  DE  SENTENÇA.  IN  DUBIO  PRO  SOCIETATE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não se aplica o enunciado da Súmula n. 7 do STJ quando ocorre apenas a revaloração da prova na via
especial, sem que a controvérsia esbarre no revolvimento probatório.
2. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é cabível quando manifestamente
improcedente  ou  descabida,  o  que  não  é  o  caso  dos  autos,  nos  termos  do  próprio  acórdão
impugnado.
3. A existência de dúvidas razoáveis quanto ao pleito da acusação deve ser dirimida pelo Conselho de
Sentença.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1156770/RS,  Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA TURMA,  julgado  em
05/02/2015, DJe 20/02/2015)
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Diante  deste  quadro,  a  manutenção  da  decisão  de  pronúncia  é
medida que se impõe.

II – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso em sentido estrito.

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 Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 23 de
abril 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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