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PENAL E PROCESSUAL PENAL. Recurso em sentido estrito.
Crimes  contra  a  vida.  Homicídio  tentado.  Tribunal  do  Júri.
Pedido de desclassificação por ausência do  animus necandi.
Alegações não estreme de dúvidas. Desprovimento.

- A desclassificação do crime de competência do Tribunal do
Júri só pode ser realizada quando houver prova límpida de que
o agente atuou sem animus necandi, vale dizer, sem vontade
de matar. Não havendo prova nesse sentido, cabe aos jurados
no  exercício  de  sua  competência  constitucional
(art. 5º,XXXVIII, d, da CF/88) apreciar a matéria. 

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 Raimundo
Roberto Afonso, que tem por escopo impugnar a decisão proferida pelo Juiz de Direito
do Tribunal do Júri da Comarca de Sousa, que pronunciou o recorrente, submetendo-o a
julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, II
e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. 

Narra a denúncia que, por volta das 20:30h, do dia 15/12/2007, no
Sítio Poço Serrote, zona rural do Município de Nazarezinho, o recorrente, juntamente com
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seu irmão, atentou contra a vida de Raimundo Guilherme dos Santos, com um disparo de
arma de fogo no peito, que, mesmo ferido, conseguiu fugir.

Em suas razões, alega que o juiz monocrático não se manifestou, na
pronúncia,  a  respeito  da  tese  defensiva  de  desclassificação  do  crime  imputado  ao
requerente para o crime de lesão corporal, sustentada nas razões finais.

Aduz que não houve comprovação da intenção de matar a vítima,
posto que o requerente só queria amedrontá-la.

Por  fim,  requer  o  provimento  do  presente  recurso,  para  que  a
sentença  de  pronúncia  seja  reformada,  sendo  desclassificado  o  crime  de  homicídio
tentado para o crime de lesão corporal (fs. 95/101).

Contrarrazões às fs. 102/107.

A decisão foi mantida em juízo de retratação (f. 94).

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do
recurso (fs. 113/117).

É o relatório.

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

O recurso em sentido estrito deve ser desprovido.

Ao contrário do que alega a defesa, não houve qualquer omissão
por  parte  do  magistrado  monocrático  na  oportunidade  da  pronúncia,  posto  que  este
demonstrou,  na  referida  decisão,  os  fundamentos  necessários  para  que  o  recorrente
fosse  levado  a  julgamento  pelo  Tribunal  do  Júri,  uma  vez  que  existem  a  prova  da
materialidade e os indícios suficientes da autoria, embora exista divergência quanto ao
último ponto, a qual deve ser dirimida pelos jurados.

Portanto, o juiz  a quo ficou convencido da existência do crime de
homicídio tentado supostamente provocado pelo recorrente e seu irmão, desprezando,
desta  maneira,  o  pleito  de  desclassificação  do  referido  delito  para  o  crime  de  lesão
corporal.

Ademais, a desclassificação do delito, na atual quadra processual,
que é de mero juízo de admissibilidade da acusação, só pode ser operada, na forma
pleiteada, quando evidente a ausência de animus necandi, que não é o caso dos autos.

A materialidade restou comprovada no laudo de ofensa física (f. 10)
e nos depoimentos colhidos no decorrer da instrução.

Também, estão presentes indícios suficientes de autoria.
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As testemunhas  que  presenciaram a  conduta  delituosa,  tanto  na
delegacia quanto em juízo, são unânimes em afirmar que o recorrente, juntamente com
seu  irmão,  na  data  do  fato,  chegaram na  residência  de  Edimilson  Alves  da  Costa  à
procura da vítima e, constatando sua presença, atiraram contra sua pessoa.

Eis o quanto dito:

EDIMILSON ALVES DA COSTA (f.63)

Que  naquele  dia,  por  volta  das  19hs,  o  depoente  assistia
televisão com a vítima, quando as suas filhas disseram que os
seus dois filhos haviam chegado; que o depoente se levantou
para recebê-los, no entanto eram os dois acusados numa moto
e perguntaram pela vítima; que viram que a vítima estava na
sala e mandaram que ela saísse; que o depoente passou a
conversar para apaziguar os ânimos e os acusados diziam que
o problema era com a vítima não era como o depoente; que
enquanto  conversava  com  o  primeiro  acusado  Ronaldo,  o
Roberto procurou um buraco na parede e atirou na vítima, em
seguida foram embora (…).

Outra testemunha ocular, apresenta a mesma versão, vejamos:

AUGUSTO LINS MENDES (f. 64)

Que  no  momento  do  fato,  por  volta  das  19hs,  o  depoente
assistia  televisão  na  casa  de  Ornildo,  com  ele  e  a  vítima,
quando chegaram os dois acusados, que chamaram a vítima
para o terreiro, momento em que o Roberto atirou na vítima por
um buraco de andaime (…).

Na seara policial, a vítima não foi ouvida, todavia, em juízo, confirma
que os acusados chegaram à casa de Edimilson a sua procura e atiraram contra sua
pessoa, todavia afirma não saber qual dos dois acusados efetuou o disparo.

Os  acusados,  em contrapartida,  desde  a  delegacia,  sustentam a
versão  de que  quem atirou  contra  a  vítima  foi  Raimundo Afonso Carvalho,  irmão  do
recorrente, em total disparidade com a versão das testemunhas oculares.

Nessas condições, as dúvidas provenientes da instrução quanto ao
animus necandi e à autoria devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri.

A respeito, segue decisão do TJ/RS sobre a matéria, in verbis:

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.
HOMICÍDIO  QUALIFICADO  TENTADO.  MANUTENÇÃO  DA
PRONÚNCIA. Na sentença de pronúncia, fase do procedimento em
que vige o principio" in dubio pro societate ", existindo dúvida quanto
ao agir do acusado, esta deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

3/4
RESE0012-66(alegação de ausência do animus necandi)_02.doc



DESCLASSIFICAÇÂO.  IMPOSSIBILIDADE.  A  desclassificação  do
delito  importa  em  apreciação  do  animus  necandi,  matéria  de
competência exclusiva do Tribunal do Júri, só podendo ser operada
nesta fase processual quando há certeza absoluta da inexistência do
dolo  de  matar.  QUALIFICADORA.  MANUTENÇÃO  NESTA FASE
PROCESSUAL.  CIRCUNSTÂNCIA  QUE  NÃO  SE  MOSTRA
MANIFESTAMENTE  IMPROCEDENTE.  Na  fase  processual  da
pronúncia,  não  se  afastam  as  qualificadoras  quando  existirem
indícios  suficientes  que  descrevam  as  condutas  narradas  na
denúncia. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Recurso em
Sentido Estrito Nº 70046820494, Primeira Câmara Criminal, Tribunal
de  Justiça  do  RS,  Relator:  Marcel  Esquivel  Hoppe,  Julgado  em
30/05/2012).

Assim,  havendo  prova  da  materialidade  e  indícios  suficientes
apontando ser  o  recorrente  o autor  do fato,  em tese,  caracterizador  de  crime doloso
contra a vida, a questão deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri, que é quem detém a
competência constitucional para tanto (art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal  1). 

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior,
relator, e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o
Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo Barbosa de Almeida, 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, 28 de
agosto de 2013.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                             Relator

1
XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

a) a plenitude de defesa;

b) o sigilo das votações;

c) a soberania dos veredictos;

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;
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