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RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio
qualificado na forma tentada. Art. 121, § 2º, incisos
II  e  IV,  c/c  o  art.  14,  II,  ambos  do  Código  Penal.
Pronúncia. Irresignação da defesa. Absolvição sumária.
Legítima  defesa.  Não  vislumbrada.  In dubio  pro
societate. Existência  de  elementos  mínimos  para  o
pronunciamento  do  réu.  Desclassificação  para  lesão
corporal.  Impossibilidade.  Matéria  que  deve  ser
apreciada  frente  à  soberania  do  Sinédrio  Popular.
Desprovimento do recurso.

–  Basta para a pronúncia prova de existência da
materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva,
reservando-se o exame mais apurado da acusação para
o Tribunal Popular Soberano, competente
constitucionalmente nos termos do art. 5° inciso
XXXVIII, alínea 'd', da CF/88.

– Nesta fase não vigora o princípio do in dúbio pro reo,
uma vez que as eventuais incertezas pela prova se
resolvem em favor da sociedade, assim sendo, in dúbio
pro societate, cabendo apenas acrescentar que,
valorações mais aprofundadas das provas colhidas na
instrução criminal caberão apenas ao Sinédrio Popular,



competente para julgar os crimes dolosos contra a vida,
sejam eles tentados ou consumados, sede na qual
serão analisadas com propriedade as teses da defesa
inerentes à inexistência de provas da autoria do crime
que pesem sobre os réus.

–  Extrai-se dos autos os indícios necessários da
ocorrência do crime espelhado  na  denúncia,
materialidade, sendo impossível afirmar, com a
segurança necessária, a existência de excludente de
ilicitude da legítima defesa, a fim de absolver o réu, nos
termos do art. 415, IV, do CPP.

– Ainda que paire dúvida quanto ao delito descrito na
inicial, o exame e julgamento mais acurado devem ficar
a cargo do Soberano Tribunal Popular, que é o juiz
natural competente para o julgamento dos crimes
dolosos contra a vida, ex vi do art. 5º, XXXVIII, alínea
"d" da CF/88.

–  A  desclassificação  para  crime  diverso  do  doloso
contra  a  vida  somente  seria  possível  caso  fosse
constatada,  de plano e sem quaisquer  digressões  ou
conjecturas,  a  ausência  da intenção  de matar  ou ao
menos da assunção do risco de matar, o que não foi, de
pronto, o caso dos autos, de forma tal que a matéria
merece melhor censo frente ao Sinédrio Popular.

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO.

Cuida-se  de  Recurso  Criminal  em  Sentido  Estrito  (fls.
291/292),  do  réu  Juan David  dos  Anjos  Silva,  em face  da  decisão  de fls.
286/289, que, com esteio nos artigos 413, § 3º, do Código de Processo Penal,
pronunciou-o como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, II,
ambos  do  Código  Penal,  e  art.  1º,  inciso  I,  da  Lei  nº  8.072/90  (Crimes
Hediondos).

Nas razões recursais, às fls. 295/299, o recorrente requer a
absolvição pela excludente de legítima defesa, tendo em vista que atirou, tão
somente, porque a vítima fazia menção a sacar uma arma em sua direção,



conforme provas dos autos. Outrossim, aduz que não tinha intenção de matar
a vítima, tendo em vista que apenas desferiu 02 disparos da arma de fogo, que
ainda contava com 04 munições intactas.

Lado  outro,  subsidiariamente,  pede  a  desclassificação  do
crime para lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, inciso II, do CP),
uma vez que resta ausente do contexto probatório o dolo na sua conduta, a
teor do que preconiza o art. 410, do CPP.

Em petição, de fl. 300, o Ministério Público apontou que as
razões do recurso foram extemporâneas, pugnando pelo seu não seguimento.

Em decisão, às fls. 304/304v, o Juiz  a quo não acolheu o
pedido ministerial e deu seguimento ao feito.

Contrarrazões  do  Ministério,  nas  fls.  305/307,  pelo
desprovimento do recurso do réu.

Instada a se manifestar, o parquet deste 2º Grau, por meio
de parecer do Exmo. 2º Procurador de Justiça Criminal, José Roseno Neto,
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 313/317)

É o relatório.

VOTO:  O  Exmo.  Des.  ARNÓBIO  ALVES  TEODÓSIO
(Relator)

Preenchidos os requisitos próprios do recurso, porquanto,
tempestivo, cabível e adequado, bem como interposto por parte legítima, dele
conheço.

Sem preliminares, no  mérito  o  recorrente  roga  por  sua
absolvição  frente  à  excludente  de  legítima  defesa,  já  que  atirou  porque  a
vítima fazia menção a sacar uma arma de fogo, conforme provas dos autos.

Aduz, ademais, que não intencionava matar a vítima, já que
efetuou  apenas  02  disparos  da  arma  de  fogo,  que  ainda  contava  com 04
munições intactas.

Lado  outro,  subsidiariamente,  pede  a  desclassificação  do
crime para lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, inciso II, do CP),
uma vez que resta ausente o dolo na sua conduta.

A denúncia, de fls. 02/03, descreve o fato criminoso nos
seguintes termos:

“Flui do caderno informativo que no inicio da tarde do dia 27
de julho do corrente ano(2011), na Comunidade Sanhauá,
Trapiche, no Bairro Ilha do Bispo, nesta Urbe, o censurado,



com inegável animus necandi e mediante emprego de arma
de fogo (não apreendida), desferiu disparos contra o popular
JOSÉ AILTON SILVA DE FRANÇA, conhecido por CRISTIANO,
que  mesmo  ferido  logrou  sobreviver  devido  ao  rápido
socorro  que  lhe  foi  prestado,  conforme  laudo  a  ser
oportunamente juntado. 
Segundo  as  investigações,  o  ofendido  perambulava  pela
referida comunidade quando foi avistada pelo acoimado, que
foi  até  sua  casa  e  pegou  seu  armamento,  retornando  a
procura da vítima, e, ao encontrá-la, sem oferecer qualquer
chance  de  defesa  passou  a  atirar,  atingindo-a  em várias
partes do corpo, o que provocou sua queda, fugindo logo em
seguida. A Policia  Militar  se fez presente e encaminhou o
ferido  ao  Hospital  de  Traumas,  onde  recebeu  pronto  e
eficiente atendimento médico. 
Pouco tempo depois, agentes da Polícia Civil que já estavam
no seu encalço lograram prendê-lo, mesmo tendo esboçado
reação na vã tentativa de fugir. 
Na  delegacia,  perante  a  autoridade  policial,  o  acusado
confessou  espontaneamente  a  imputação,  alegando  que
tomou tal  atitude em razão de CRISTIANO ter furtado de
sua propriedade uma bicicleta. Sobre a arma, declarou tê-la
jogado na maré. 
Indícios de autoria e materialidade. 
Pelo exposto, está o defendente incurso nas tenazes do art.
121, §2°, I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal
Brasileiro,  e  ainda  o  art.  1°,  inc.  I,  da  Lei  n°
8.072/90(Crimes Hediondos),… 
(…)”

Ab initio, vejamos as provas dos autos, a fim de averiguar
se são suficientes ao pronunciamento, refletindo a materialidade do crime, e
elementos mínimos que indiquem a autoria delitiva.

Do caderno processual, extrai-se a materialidade, bem como
os  indícios  suficientes  da  autoria  criminosa,  especialmente  através  de
depoimentos e declaração, contidos nos autos, dos quais podemos citar:

“QUE: No 27/07/2011, por volta das 14:00 horas, afirma o
condutor/1a testemunha que encontrava-se trabalhando na
Delegacia de Crimes Contra a Pessoa da Capital, quando foi
informado  de  uma  tentativa  de  homicídio  ocorrida  na
Comunidade  Sanhauá,  Trapiche;  QUE  nesta  tentativa  um
indivíduo  de  prenome  JOSÉ  AILTON  SILVA  DE  FRANÇA
(VULGO: "CRISTIANO") havia levado disparos de arma de
fogo e que o autor desta conduta teria sido um indivíduo de
prenome JUAN; QUE diz o condutor que de imediato, foram
empreendidas  diligência  para  verificar  a  veracidade  das
informações,  bem  como  prender  o  acusado;  QUE  uma
equipe policial foi até o referido hospital, onde verificou que
a vítima foi alvejada por três disparos de arma de fogo; QUE
em continuidade se dirigiram até a comunidade Sanhauá e
que  conforme  informações  de  testemunhas,  bem  como



informações  de  familiares  da  vítima  o  acusado  estaria
escondido nas imediações daquela comunidade; QUE diz o
condutor  que  os  agentes  de  investigação  desta  unidade
policial, em diligências, terminaram por localizar o acusado,
o qual estava escondido atrás de algumas árvores; QUE de
imediato foi dada voz de prisão ao indivíduo JUAN, sendo
que este tentou evadir-se da abordagem policial, reagindo a
ordem legal de prisão; QUE utilização da força necessária,
foi detido o acusado, o qual de imediato confessou a prática
do crime; QUE JUAN alegou como motivação desta tentativa
de homicídio  o  fato  de  que a  vítima  JOSÉ AILTON teria,
supostamente,  furtado  a  sua  residência;  QUE  diz  o
condutort1  a  testemunha  que  o  acusado  apresentou
documentação aonde se constatou que o seu nome é JUAN
DAVID  DOS  ANJOS  SILVA;  QUE  diz  o  condutortla
testemunha que ao ser interpelado acerca da arma utilizada
neste  crime,  obteve  como  resposta  do  acusado  que  ele
jogou a arma de fogo no mangue, tentando assim dificultar
o trabalho policial; QUE diz o condutor/1 testemunha que ter
percebido que na comunidade Sanhauá, os moradores têm
medo em falar algo que possa incriminar JUAN; QUE diz o
condutor/1  a  testemunha  que  diante  da  situação
apresentada conduziu o acusado para esta unidade policial
para  que  as  providências  legais  fossem  adotadas.”
(Depoimento  do  agente  de  Policial  Civil,
Woodrow Wilson Lima Pessoa, nas fls. 05/06, do
inquérito policial)

“QUE: No 27/07/2011, por volta das 14:00 horas, afirma a
testemunha que encontrava-se trabalhando na Delegacia de
Crimes Contra a Pessoa da Capital, quando foi informado de
uma  tentativa  de  homicídio  ocorrida  na  Comunidade
Sanhauá,  Trapiche;  QUE nesta  tentativa  um indivíduo  de
prenome  JOSÉ  AILTON  SILVA  DE  FRANÇA  (VULGO:
"CRISTIANO") havia levado disparos de arma de fogo e que
o autor desta conduta teria sido um indivíduo de prenome
JUAN;  QUE  diz  a  testemunha  que  de  imediato,  foram
empreendidas  diligência  para  verificar  a  veracidade  das
informações,  bem  como  prender  o  acusado;  QUE  uma
equipe policial foi até o referido hospital, onde verificou que
a vítima foi alvejada por três disparos de arma de fogo e
que em contato verbal com a vítima, a mesma verberou que
a pessoa que atentou contra a sua vida havia sido JUAN;
QUE os disparos atingiram o tórax e a mão da vítima; QUE
em continuidade se dirigiram até a comunidade Sanhauá e
que  conforme  informações  de  testemunhas,  bem  como
informações  de  familiares  da  vitima,  o  acusado  estaria
escondido nas imediações daquela comunidade; QUE diz a
testemunha que os agentes de investigação desta unidade
policial, em diligências, terminaram por localizar o acusado,
o qual estava escondido atrás de algumas árvores; QUE de
imediato foi dada voz de prisão ao indivíduo JUAN, sendo
que este tentou evadir-se da abordagem policial, reagindo a
ordem  legal  de  prisão;  QUE  com  a  utilização  da  força



necessária,  foi  detido  o  acusado,  o  qual  de  imediato
confessou  a  prática  do  crime;  QUE  JUAN  alegou  como
motivação  desta  tentativa  de  homicídio  o  fato  de  que  a
vítima  JOSÉ  AILTON  teria,  supostamente,  furtado  a  sua
residência; QUE diz a testemunha que o acusado apresentou
documentação aonde se constatou que o seu nome é JUAN
DAVID DOS ANJOS SILVA; QUE diz a testemunha que ao ser
interpelado  acerca  da  arma utilizada  neste  crime,  obteve
como resposta do acusado que ele jogou a arma de fogo no
mangue, tentando assim dificultar  o trabalho policia; QUE
diz  a  testemunha  que  ter  percebido  que  na  comunidade
Sanhauá, os moradores têm medo em falar algo que possa
incriminar  JUAN;  QUE  diz  a  testemunha  que  diante  da
situação apresentada conduziu o acusado para esta unidade
policial  para que as providências legais  fossem adotadas.”
(depoimento de André Sette Carneiro de Morais,
Policial Civil, às fls. 07/08) 

“QUE:  É  mãe da vítima JOSÉ AILTON SILVA DE FRANÇA
(VULGO: "CRISTIANO"); QUE por volta das 13:30 horas, a
declarante foi informada que haviam baleado JOSÉ AILTON,
fato este ocorrido nas proximidades do viaduto; QUE diz a
declarante ter de imediato se dirigido até o local e que ao lá
chegar constatou a veracidade das informações e viu seu
filho sendo socorrido por uma viatura da polícia militar; QUE
JOSÉ AILTON foi  levado para o hospital  de emergência  e
trauma e que o mesmo havia sido atingido por três disparos
de  arma  de  fogo;  QUE diz  a  declarante  que  os  disparos
atingiram o  tórax  e  a  mão  de  JOSÉ  AILTON;  QUE diz  a
declarante que no local, as testemunhas foram unânimes em
apontar o indivíduo JUAN DAVID DOS ANJOS SILVA como
autor  desta  tentativa  de  homicídio;  QUE diz  a  declarante
desconhecer  as  razões  que  motivaram  JUAN  a  ter  esta
conduta;  QUE  diz  a  declarante  que  sequer  conhece  o
indivíduo JUAN; QUE diz  a declarante que seu filho JOSÉ
AILTON é viciado em drogas, principalmente "crack"; QUE a
declarante desconhecer a rotina de vida de seu filho, uma
vez que o mesmo vive perambulando pelas ruas; QUE diz a
declarante  que  segundo  informações  do  hospital,  JOSÉ
AILTON  corre  perigo  de  vida  e  está  sendo  submetido  a
exames médicos para saber o seu real estado; QUE diz a
declarante  que  seu  filho  JOSÉ  AILTON  nunca  foi  preso.”
(Declaração de Eliane Ferreira da Silva,  mãe da
vítima, na fl. 12)

Em Juízo, tais depoimentos foram ratificados:

“QUE confirma seu depoimento prestado na esfera policial
de fls. 07; que no hospital de traumas quando acompanhou
a vítima, a mesma disse "foi Juan quem fez isso comigo";
que nem a vítima nem os familiares dessa especificaram a
motivação do crime; que os médicos também presenciaram
a vítima  fazer  essa  declaração,  já  que  era  uma área  de



procedimentos; que não tem conhecimento acerca do furto
da bicicleta; (…) QUE já tinha ouvido comentários a respeito
da vítima,  já  que o  mesmo foi  denunciado eM um outro
inquérito pela prática de homicídio; que segundo familiares
da  vítima,  a  mesma  era  viciada  em  substâncias
entorpecentes; que não tem informação que a vitima era
afeita à prática de roubos e furtos; que não tem informação
sobre a conduta do acusado” (André Sette Carneiro de
Morais, na fl. 108) 

“QUE confirma seu depoimento prestado na esfera policial
de  fls.  05/06;  que  o  acusado  informou  logo  após  a  sua
prisão de que a vítima tinha furtado sua bicicleta; que não
se  recorda se  a  bicicleta  foi  recuperada,  não sabendo da
existência da mesma; que não chegou a conversar com a
vítima; que não sabe informar acerca da vida pregressa do
acusado,  nem  da  vítima;  que  na  hora  da  prisão  o
comentário  era  de  que  a  comunidade  tinha  temor  do
acusado, dizendo que era pessoa perigosa na área; (…) QUE
não chegou a presenciar o acusado efetuando os disparos,
como  também nenhum de  seus  colegas;  que  o  acusado
confessou a prática delituosa na frente do depoente, bem
como  dos  policiais  Francisco,  Tiago,  André  e  Chagas;”
(Woodrow Wilson Lima Pessoa, à fl. 110)

Vítima  e  sua  mãe  foram  escutadas  em  Juízo,  conforme
conteúdo do DVD, na fl. 220, lugar em que Eliane Ferreira da Silva confirmou
suas  declarações  e  José  Ailton  Silva  de  França  descreveu  o  fato  delituoso
passado, no qual foi vitimado pelo ora recorrente.

Extrai-se dos autos, portanto, os indícios necessários da
ocorrência do crime espelhado na denúncia, materialidade, sendo impossível
afirmar, com a segurança necessária, a existência de excludente de ilicitude da
legítima defesa, a fim de absolver o réu, nos termos do art. 415, IV, do CPP. 

E mais, ainda que paire dúvida quanto ao delito descrito na
inicial, o exame e julgamento mais acurado devem ficar a cargo do Soberano
Tribunal Popular, que é o juiz natural competente para o julgamento dos
crimes dolosos contra a vida, ex vi do art. 5º, XXXVIII, alínea "d" da CF/88. 

In casu, não obstante a alegativa do recorrente, estão
também presentes os indícios da autoria necessários ao seu julgamento
popular. 

Portanto, não se pode sonegar o pronunciamento do
Tribunal do Júri onde as alegações do recurso serão renovadas nos debates,
podendo, no momento próprio, serem ou não acolhidas. 

Para a pronúncia, basta que o julgador se convença da
existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor. Ademais, nesta
fase, mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalece o princípio in dubio



pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri a decisão final quanto à
culpabilidade do acusado. 

Nesse sentido:

“A  decisão  de  pronúncia  encerra  simples  juízo  de
admissibilidade  da  acusação,  exigindo  o  ordenamento
jurídico  somente  o  exame  da  ocorrência  do  crime  e  de
indícios  de  sua  autoria,  não  se  demandando  aqueles
requisitos  de  certeza necessários  à  prolação  de  um édito
condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual,
resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o
mandamento  contido  no  art.  413  do  Código  Processual
Penal.” (AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro
JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
12/12/2017, DJe 19/12/2017)

Destarte, inexistindo dúvida da existência dos crimes e
presentes indícios suficientes a apontar o recorrente como o seu autor, além
da ausência de motivo determinante para absolvição sumária ou a
desclassificação, a pronúncia é medida que se impõe.

Ressalte-se, por oportuno, que a decisão de pronúncia não
comporta estudo muito aprofundado da prova e sua análise crítica, sob pena
de influenciar o ânimo dos jurados.

Ponto outro, não há como acolher a pretensão da
absolvição, pois do conjunto probatório aposto aos autos, não há como se
extrair um juízo pleno de certeza acerca da sua incidência. 

In verbis:

“Art. 415.  O juiz, fundamentadamente, absolverá
desde logo o acusado, quando:
I – provada a inexistência do fato; 
II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
III – o fato não constituir infração penal;
IV –  demonstrada causa de isenção de pena ou de
exclusão do crime. 
Parágrafo único.  Não se aplica o disposto no inciso IV do
caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no
caput do art. 26 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 – Código Penal, salvo quando esta for a única tese
defensiva.” (Código de Processo Penal) Grifei

Portanto, neste momento, não há como reconhecer a
legítima defesa alegada, eis que não há prova cabal, extreme de dúvidas, a lhe
dar suporte, pois nesta fase da ação penal, conforme remansosa construção
pretoriana, só se concede a absolvição sumária prevista no art. 415 do CPP,
quando a prova da excludente de ilicitude, ou dirimente de penalidade, for
inconteste nos autos, sem qualquer dúvida, caso contrário a palavra final



deverá ser reservada para o Conselho de Sentença. 

Segundo leciona o festejado Professor Julio Fabbrini
Mirabete: 

“A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri,
exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida,
cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer
dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal modo
que a formulação de um juízo de admissibilidade da
acusação representaria uma manifesta injustiça” (in
Código de Processo Penal Interpretado, Editora
Atlas, 11a edição, página 1.123)

Na verdade, para a absolvição sumária, em sede de recurso
em sentido estrito, é necessário que a prova coligida retrate, com absoluta
segurança, de forma inconteste, não ter o agente praticado a ação delituosa,
ou que este, ao praticá-la, tenha se conduzido ao abrigo de causa excludente
de antijuridicidade. 

No mesmo norte: 

“(…) A absolvição sumária exige demonstração da presença
da alegada circunstância que exclui  o crime ou isenta de
pena (Código de Processo Penal, art. 415, inc. IV). E tanto
constitui ônus da defesa, pois à acusação incumbe a prova
do fato e da autoria deste. E não veio aos autos dado que
comprove ter o réu agido ao abrigo da legítima defesa de
forma a ensejar a sumária absolvição, mormente nesta fase
processual,  porquanto  a  versão  por  esse  apresentada  foi
infirmada  por  declarações  prestadas  pela  vítima  e  por
testemunha  presencial  do  evento.  (…)” (Recurso  em
Sentido  Estrito  Nº  70075753186,  Primeira
Câmara  Criminal,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,
Relator:  Honório  Gonçalves  da  Silva  Neto,
Julgado em 31/01/2018)

“(…)I  -  Nos  crimes  de  competência  do  Tribunal  do  Júri,
havendo  prova  da  materialidade  e  indícios  suficientes  de
autoria  do  crime  de  homicídio,  deverá  a  pronúncia  ser
mantida, nos termos do art. 413 do CPP. II - Não restando
demonstrado,  de  plano,  a  presença  da  excludente  de
ilicitude da legítima defesa, não há como se acolher o pleito
de  absolvição  sumária.  (…)” (TJDF  –  Acórdão
n.1074374,  20160710029946RSE,  Relator:
NILSONI  DE  FREITAS  CUSTODIO  3ª  TURMA
CRIMINAL,  Data  de  Julgamento:  08/02/2018,
Publicado no DJE: 19/02/2018. Pág.: 192/198)

Assim, para o reconhecimento da absolvição sumária,
necessário que a prova carreada exsurja evidente, cristalina e indiscutível, a



ponto de, inequivocadamente, atestar a não autoria do réu, o que não ocorreu
na espécie.

Por  fim,  busca  a  desclassificação  para  lesão  corporal  de
natureza  grave (art.  129,  §  1º,  inciso  II,  do CP),  uma vez que não tinha
elemento doloso do homicídio.

A pretensão não merece guarida.

A  desclassificação  para  crime diverso  do  doloso  contra  a
vida somente seria possível caso fosse constatada, de plano e sem quaisquer
digressões ou conjecturas, a ausência da intenção de matar ou ao menos da
assunção do risco de matar.

Guilherme de Souza  Nucci  pontifica  que  “o  juiz  somente
desclassificará a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso
contra a vida,  em caso de cristalina certeza  quanto à ocorrência de crime
diverso  daqueles  previstos  no art.  74,  §  1º,  do  Código de Processo Penal
(homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a
suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se
ferir  dois  princípios  constitucionais:  a  soberania  dos  veredictos  e  a
competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.” (in Manual
de Processo Penal e Execução Penal,  3ª Ed.,  Editora Revista dos Tribunais,
pág. 695). 

Este, contudo, não é o caso dos autos. 

Apesar de o recorrente ter negado que tivesse a intenção de
matar a vítima, as provas não corroboraram de plano com sua versão dos
fatos, o que pode e deve ser melhor apurado na esfera do Tribunal do Júri. 

Nessa situação, há indícios suficientes de que o recorrente
desejou  produzir  o  resultado  morte,  o  que,  por  certo,  impede  a
desclassificação para o crime de lesão corporal. 

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: 

“(…) III -  A desclassificação para crime de competência
diversa do Tribunal do Júri somente é possível quando se
constatar,  de  plano  e  sem  quaisquer  digressões  ou
conjecturas,  a  ausência  da  intenção  de  matar  ou  ao
menos  da assunção do  risco  de  fazê-lo.  (…)” (TJDF -
Acórdão  n.1074374,  20160710029946RSE,
Relator:  NILSONI  DE  FREITAS  CUSTODIO  3ª
TURMA  CRIMINAL,  Data  de  Julgamento:
08/02/2018,  Publicado  no  DJE:  19/02/2018.
Pág.: 192/198) 

“(...)  2.  A  absolvição  sumária  em razão  da incidência  de
legítima defesa exige comprovação irrefutável da presença



dos elementos da excludente, não sendo o caso dos autos,
em que presente versão de prova contrária ao recorrente. 3.
O  arcabouço  probatório  coligido  ao  feito  não  aponta  de
forma segura e contundente a ausência do animus necandi.
Tese  de  desclassificação  do  delito,  sob  argumento  de
ausência  da  intenção  de  matar,  mas  apenas  lesionar  a
vítima. A pronúncia do réu ao Tribunal do Júri consiste em
mero  juízo  de  admissibilidade  da  acusação,  quando
evidenciada  a  probabilidade  da  hipótese  acusatória.  Os
elementos indiciários dão margem para a procedibilidade da
hipótese acusatória. A margem de dúvida sobre a intenção
do réu de matar a vítima, deve ser resolvida pelo Conselho
de Sentença, o qual possui competência constitucional para
julgar o mérito. Juízo de pronúncia mantido. 3. A presença
da agravante na sentença de pronúncia em nada interfere
no julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri. Pedido de
afastamento  rejeitado.  RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO
DESPROVIDO.” (Recurso  em  Sentido  Estrito  Nº
70072154545, Terceira Câmara Criminal, Tribunal
de  Justiça  do  RS,  Relator:  Rinez  da  Trindade,
Julgado em 30/11/2017)

Dessa  forma,  inviável  a  desclassificação  pretendida,
devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, por ser
a pronúncia, como já dito, apenas juízo de admissibilidade 

Com essas considerações, CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, em harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da
Câmara  Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, e João Benedito da
Silva. Impedido Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado
até o preenchimento da vaga de Desembargador, 1° vogal). 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco
Sagres Macedo Vieira, 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, 17 de abril de 2018. 

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


