
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007012-36.2010.815.2002 –  2º Tribunal do Júri da 
Capital
RELATOR: Dr. Marcos William de Oliveira, Juiz convocado para substituir o Des. 
Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Ministério Público do Estado da Paraíba
APELADO: Marinézio Ananias Gino
ADVOGADO: Rodrigo Mendonça Paes Barreto

APELAÇÃO CRIMINAL –  JÚRI –  HOMICÍDIO 
QUALIFICADO –  TENTATIVA –  NÃO 
RECONHECIMENTO PELOS JURADOS – 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE 
–  IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 
CONJUNTO PROBATÓRIO A ATESTAR A INTENÇÃO 
DE MATAR, NÃO CONSUMADA POR 
CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO 
AGENTE – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA 
ÀS PROVAS DOS AUTOS – OCORRÊNCIA – DECRETO 
BASEADO APENAS NA ISOLADA PALAVRA DO 
ACUSADO – VERSÃO QUE NÃO ENCONTRA SUPORTE 
NO CONJUNTO PROBANTE –  NECESSIDADE DE 
SUBMETER O RÉU A NOVO JULGAMENTO PELOS 
JURADOS – PROVIMENTO.

– Impõe-se reconhecer, como manifestamente contrária à prova 
dos autos, a decisão do Júri que não reconhece a tentativa de 
homicídio, levando à  desclassificação deste crime para o de 
lesão corporal leve, baseada apenas na palavra do réu, cuja 
versão de que agira sem intenção de tentar matar a vítima não 
encontra suporte nos autos.  

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento ao recurso.

RELATÓRIO



Perante a 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, o Ministério 
Público ofereceu denúncia contra Marinésio Ananias Gino, pela prática do crime 
previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, em virtude de, no dia 11 de setembro 
de 2009, por volta das 13:40 horas, no interior do NEAO (Núcleo de Estudo e 
Aperfeiçoamento Odontológico), haver o acusado, por motivo fútil e de forma que 
dificultou a defesa do ofendido, desferido disparo de arma de fogo contra o colega de 
trabalho Marinaldo Ramos da Silva, o qual, por fatos estranhos à vontade do agente, 
não veio à óbito.

Transcorridos os trâmites processuais, o 2º Tribunal do Júri da 
Comarca da Capital, ao responder, negativamente, ao quesito da tentativa de homicídio, 
desclassificou este para o delito de lesão corporal leve (art. 129, caput, do Código 
Penal), tendo a Magistrada declarado, incidentalmente, a inconstitucionalidade da parte 
final do § 1º do art. 492 do CPP, declinando da competência em favor do Juizado 
Especial Criminal da Capital (fls. 266/269).

Irresignado, o representante do Ministério Público interpôs 
apelação às fls. 274/279, com base no art. 593, III, “d”, do CPP, alegando decisão 
contrária às provas dos autos, já que estas demonstram que o réu atirou no peito da 
vítima com interesse de matá-la, não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias 
à sua vontade, não havendo, no caderno processual, prova idônea contrária a este 
entendimento. Pugnou, assim, pela determinação de um novo julgamento popular.

Contrarrazões apresentadas às fls. 283/290, pugnando pelo 
desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 299/303, opinou 
pelo acolhimento do apelo. 

É o relatório.
VOTO: 

Compulsando os autos, tenho que assiste razão ao Ministério 
Público quando sustenta manifesta contrariedade à prova dos autos na decisão do Júri, 
em relação ao não reconhecimento da tentativa de homicídio qualificado pelos jurados, 
conduzindo à desclassificação deste crime para o de lesão corporal leve, porquanto a 
versão trazida pelo acusado não encontra suporte no caderno processual.

De fato, o apelado, quando interrogado na fase inquisitorial, às 
fls. 27/30, disse que:

“(...) que nessa ocasião das 13:00 horas houve uma nova provocação de 
Marinaldo, pois este interrogado ao vê-lo disse que ia ao Dr. Rinaldo, e isso 
foi suficiente para que ele viesse novamente ameaçar e querer brigar com este 
interrogado; que essa nova discussão foi do conhecimento tanto de Maria 
Luíza quanto de Valéria, mas quem presenciou mesmo foi Luíza, 
inclusive ela até apartou para que não houvesse a briga e mandou que 
este interrogado fosse cuidar da manutenção do prédio, ficando na parte 
de baixo, enquanto isso ela mandou Marinaldo ir para o primeiro andar 
fazer a limpeza, pois estava perto de chegarem os alunos, pois era no 
intervalo do almoço; que este interrogado estava com muita raiva de 
Marinaldo (…) que este interrogado com aquela raiva que estava de 
Marinaldo, pegou sua arma no armário e resolveu subir para intimidá-
lo; que Luíza não viu quando este interrogado subiu, pois, aparentemente ela 
tinha entrado no banheiro de baixo; que este interrogado não tinha intenção 



de atirar e matar Marinaldo, pois como disse queria apenas intimidá-lo para 
que ele passasse a não mais lhe ameaçar, sabendo ele que este interrogado 
tinha uma arma; que este interrogado ao chegar no primeiro andar, não havia 
ninguém por perto, se aproximou de Marinaldo; que este interrogado até 
nesse momento da aproximação a Marinaldo, estava com o revólver na 
cintura, e não tinha nada nas mãos; que este interrogado naquela hora disse 
então para Marinaldo que se ele quisesse brigar iriam para o estacionamento 
chamando realmente ele para a briga, mas não dentro da empresa e sim do 
lado de fora e nessa ocasião este interrogado levantou a camisa e puxou a 
arma, e nessa ocasião Marinaldo pulou para cima deste interrogado querendo 
tomar a arma aí este interrogado que já estava com ela na mão, na luta 
corporal a arma disparou; que este interrogado não viu Marinaldo armado 
com nada (...) que este interrogado sabe esclarecer que o disparo, por sinal 
um único tiro, atingiu Marinaldo no peito e este interrogado ao vê-lo 
sangrando deixou ele encostado na parede perto do corrimão e este 
interrogado correu em direção à rua”

Em Juízo, modificou, parcialmente, sua versão, mantendo a 
última quando do depoimento em plenário. Assim, sustentou o réu às fls. 104/106:

“que tudo começou através de um monte de lixo que a vítima varreu e deixou 
por ali; que o interrogado fazia tudo no NEAO, que abriu o portão para ligar 
o compressor o vento espalhou o lixo, que a vítima disse que tinha sido ele 
interrogado que tinha espalhado, que daí começou a perseguição e a vítima 
começou a esculhambar com o interrogado; que ele interrogado levou uns 
documentos na rua a mando da gerente Valéria, que a vítima viu e começou a 
detratar ele interrogado, que ao retornar a vítima chamou ele interrogado para 
brigar; que o interrogado falou que não brigava em cima do NEAO e sim 
embaixo; que ele interrogado presenciou a vítima com instrumento; que ele 
interrogado foi até o armário e de posse de um revólver ao discutir com a 
vítima, esta, na discussão, se pegou com o interrogado e o revólver vindo a 
arma a disparar e atingiu a vítima; que ele interrogado percebendo que a 
vítima estava sangrando tentou correr enquanto que a vítima segurou ele 
interrogado e ainda empurrou o interrogado para baixo da escadaria; que não 
teve a intenção de assassinar a vítima pois se assim o quisesse teria feito, até 
porque a arma estava cheia de bala; que a vítima ainda apontou uma barra de 
ferro para o interrogado; que ele interrogado disse: Não venha não e logo em 
seguida correu (…) que na discussão ocorrida durante a tarde, ele interrogado 
foi pegar a arma que estava guardada no armário pois viu que a vítima estava 
com um instrumento cortante (...)”

A versão do acusado, de não ter intenção de tentar matar a 
vítima, é isolada nos autos, não encontrando respaldo nos demais elementos de prova 
constantes destes.

Com efeito, o depoimento da vítima, uniforme em todas as 
oportunidades em que foi ouvida, aliado aos testemunhos colhidos, ao fato de ter o 
réu se dirigido ao local em que estava aquela e de ter disparado a arma em região 
vital do ofendido, próxima ao coração, dão conta de um real animus necandi na 
conduta perpetrada, que só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade 
daquele, em especial, em virtude da luta que a vítima travou com o denunciado, após o 
tiro. Vejamos:

A vítima Marinaldo Ramos da Silva, às fls. 898/99, declarou, em 
juízo:

“(...) que no dia do fato no período da manhã fez a limpeza no piso térreo do 
NEAO bem como no 1º andar; que em seguida o acusado Marinésio disse 
para o declarante que o mesmo era seboso, instante em que discutiram 



verbalmente, que o acusado saiu para o almoço retornando em seguida e ao 
se encontrar com o declarante disse: vou falar com Dr. Rinaldo para colocá-lo 
para fora, pois sou eu ou é você e houve novamente discussão verbal (…) 
que o declarante saiu do local que discutia para fazer o café dos alunos 
momento em que foi surpreendido pelo acusado Marinésio dizendo “vou 
lhe matar”; que se agarrou com o acusado sem perceber que já estava 
baleado na região do tórax; que ainda chegou a empurrar o acusado em 
uma escada para se livrar da ação de Marinésio; que foi atingido de 
surpresa; que o motivo do crime fora mera discussão de trabalho; que não 
estava armado no momento do crime inclusive estava com as mãos livres 
(…) que percebeu quando o acusado apontou a arma para ele declarante 
e efetuou o disparo (...)” 

Em plenário, manteve o depoimento, afirmando que, após o 
disparo da arma, entrou em luta corporal com o ora apelado, tentando tomar a arma 
deste e, como não conseguiu, jogou o acusado pela escadaria.

Maria Luíza Oliveira Silva, à fl. 100, testemunhou:

“que no momento do disparo encontrava-se na recepção; que por volta do 
meio dia houve discussão entre acusado e vítima por questões referentes 
ao próprio trabalho; que geralmente o acusado Marinésio procurava 
confusão com a vítima por motivos sem maior importância; que soube que o 
acusado estava armado não sabendo informar se a vítima o provocou; que 
nunca chegou a ver a vítima armada com qualquer objeto; que ouviu dizer 
que no momento do crime houve uma briga entre acusado e vítima; que após 
o disparo se encontrava no térreo do prédio momento em que o acusado 
passou correndo para o beco e a testemunha seguiu para o citado beco e 
chegando lá presenciou Marinésio sujo de sangue, tendo o acusado dito: 
'saia de perto de mim que não estou muito bem hoje' (…)”

O testemunho de Valéria Afonso de Lucena, à fl. 101, refuta a 
tese do acusado, apresentada apenas em juízo, de que só estaria com a arma porque teria 
visto o ofendido de posse de um instrumento cortante:

“(...) que nada pontiagudo, que seja faca, peixeira, pedra, no local do crime; 
que também não escutou nenhum comentário sobre objeto pontiagudo no 
local do crime”

No mesmo sentido, Lenival Ribeiro de Santana, à fl. 102, 
afirmou:

“que ele depoente foi que fez a limpeza do local do crime; que não achou a 
arma do crime; que no local do crime só tinha sangue; que não viu nenhuma 
faca, canivete ou qualquer objeto pontiagudo no local do crime (…)”

Infere-se, pois, que a decisão dos jurados mostrou-se 
manifestamente dissonante dos elementos probatórios colhidos, impondo-se, por 
conseguinte, sua cassação, a fim de ser o acusado submetido a novo julgamento perante 
o Júri Popular. 

Diante do exposto, dou provimento ao apelo ministerial, em 
harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça, para anular o julgamento do 
Tribunal do Júri, devendo outro ser realizado.

É como voto.



Presidiu o julgamento, Com voto, o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele 
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Dr. Marcos William de 
Oliveira (juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha 
Ramos), relator, e Joás de Brito Pereira Filho, revisor.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco 
Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel 
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 14 de abril de 2015. 

Marcos William de Oliveira
juiz convocado


