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RECURSO  CRIMINAL  EM  SENTIDO  ESTRITO  Nº  0001605-
94.2017.815.0000 – Juízo da Comarca de Aroeiras
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
RECORRENTE: Marcos Severino de Andrade
ADVOGADO: Gildásio Alcântara Morais e Adelk Dantas Souza
RECORRIDO: Ministério Público

RECURSO  CRIMINAL  EM  SENTIDO
ESTRITO. DENÚNCIA  POR  HOMICÍDIO
QUALIFICADO  E  LESÕES  CORPORAIS.
AUSÊNCIA DE  ANIMUS  NECANDI.  DECISÃO
DE  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  LESÃO
CORPORAL SEGUIDA DE  MORTE  E  LESÃO
CORPORAL  SIMPLES.  INSURGÊNCIA
RECURSAL DA DEFESA COM PRETENSÃO DE
ABSOLVIÇÃO  SUMÁRIA.  DECISÃO
ACERTADA. DESPROVIMENTO.

1.  Por  se  tratar  de  decisão  desclassificatória,  não
cabe ao Tribunal  verificar  autoria  e  materialidade
delitivas no que se refere às lesões corporais, que
deverão  ser  analisadas  no  decorrer  da  instrução
processual no juízo competente.

2.  Dada a não comprovação do  animus necandi, a
competência do Tribunal do Júri deve ser afastada;
por  outro  lado,  comprovada  a  materialidade  das
lesões  corporais,  a  decisão  desclassificatória  deve
ser mantida.

3. Desprovimento do recurso.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  Recurso
Criminal em Sentido Estrito, acima identificados:

ACORDA  a  Egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso,
em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
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RELATÓRIO

Perante o Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Aroeiras,
o representante do Ministério Público denunciou Marcos Severino de Andrade,
conhecido como “Marquinhos”, como incurso nas penas do artigo 121, §2º, inciso
II, e art. 129, todos na forma do art. 29, do Código Penal, c/c art. 1º, I, in fine, da
Lei 8072/90.

Narra a inicial acusatória que, em 07 de março de 2009, por
volta das 18:30 horas, no Sítio Uruçu, zona rural de Aroreiras/PB, ocorria uma
festa na casa de uma das vítimas, onde um primo do réu, conhecido por Marcelo,
foi posto para fora por estar embriagado e tentar desligar o som da festa.

Minutos  após  o  fato,  o  réu,  também  com  sintomas  de
embriaguez, soube do ocorrido, foi em casa, pegou uma espingarda e, voltando
para o local da festa, efetuou diversos disparos em direção à residência, tendo dois
deles atingido o basculhante  da casa,  um atingiu a vítima Severina Cabral  da
Silva, provocando lesões corporais, e um outro disparo atingido a segunda vítima,
José Inácio dos Santos Filho, causando-lhe a morte.

Após regular instrução, foram ofertadas alegações finais pelas
partes (fls. 364/368 e 371/375, Vol. II).

Em  sequência,  a  MM.  Juíza,  entendendo  pela  ausência  de
demonstração  do  animus  necandi,  desclassificou  a  imputação  de  homicídio
qualificado feita  contra Marcos Severino de Andrade para o de lesão corporal
seguida de morte,  previsto no art.  129, §3º, CP, subsistindo, ainda, a acusação
referente  à  prática  do  delito  de  lesão  corporal  simples  em  relação  à  vítima
Severina Cabral da Silva, fls. 400/402, Vol. II.

Inconformado,  o  acusado  apresentou  recurso  em  sentido
estrito, fls. 403, com fulcro no art. 581,IV, CPP, fl. 403.

À fl. 411, consta despacho judicial não conhecendo o recurso.

Sendo  determinada  a  intimação  da  defesa  acerca  do  não
recebimento do seu recurso, fl. 423/423v, houve a apresentação das respectivas
razões recursais, fls. 425/427, pugnando pela absolvição sumária.

E  interposição  de  Carta  Testemunhável  às  fls.  428/431,
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pugnando pelo recebimento e análise do RESE.

Às fls. 432, o recurso foi recebido.

Contrarrazões às fls. 442/445, Vol. II, requerendo seja negado
provimento ao recurso em sentido estrito.

Decisão  judicial  mantendo  integralmente  a  decisão  de
pronúncia às fls. 446v.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, em parecer
do  douto  Procurador  de  Justiça  Joaci  Juvino  da  Costa  Silva,  opinou  pelo
desprovimento do recurso em sentido estrito (fls. 448/450).

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, eis que interposto em 04/05/2016, fl.
403v, antes mesmo de qualquer intimação.

Por oportuno, ressalto a desnecessidade de tramitação da Carta
Testemunhável, já que o recurso em sentido estrito inicialmente não conhecido em
1a instância, o foi posteriormente.

Tenho,  ainda,  o  recurso  por  adequado,  já  que,  com  a
desclassificação, houve modificação do juízo, art. 581, II, CPP.

Neste sentido, a doutrina de Renato Brasileiro de Lima:

“Nesse inciso também se enquadra o recurso em
sentido estrito contra a decisão que desclassifica
a infração penal na 1a fase do procedimento do
juri (CPP, art. 419), por exemplo, de tentativa de
homicídio  para  lesão  corporal.  Afinal,  ao
desclassificar  a  imputação  para  crime  que  não
seja doloso contra a vida, é evidente que o juiz
sumariante  está  concluindo,  de  ofício,  pela
incompetência  do  Tribunal  do  Juri,  razão  pela
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qual  a  via  impugnativa  adequada  contra  essa
decisão será o RESE do art. 581, II.” (Manual de
Processo  Penal.  4a edição,  2016.  Editora  Jus
Podivm. P. 1672).

E a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL PENAL.  JÚRI.  DECISÃO DO
JUÍZO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REMESSA
DOS AUTOS AO COMPETENTE. RECURSO
CABÍVEL.  EM  SENTIDO  ESTRITO.
INTERPOSIÇÃO  DE  APELAÇÃO  PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. ERRO GROSSEIRO.
FUNGIBILIDADE.  NÃO  APLICAÇÃO.  1  –
Segundo expressa  disposição do inciso  II  do
art.  581  do  Código  de  Processo  Penal,  da
decisão do juízo dos crimes dolosos contra a
vida  (Júri)  que  desclassifica  a  conduta  e
remete aos autos ao competente, cabe recurso
em sentido estrito. 2 […] (HC 346.710/PR, Rel.
Ministro  ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
24/05/2016, DJe 10/06/2016). Grifos nossos.

Assim, recebo-o.

DO MÉRITO

Como  relatado,  trata-se  de  Recurso  em  Sentido  Estrito
interposto  por  Marcos  Severino  de  Andrade em  face  da  sentença  que
desclassificou sua conduta para aquelas tipificadas no art. 129, §3º, e 129, caput,
CP.

Alegando que o fato existiu de forma diversa como descrita na
denúncia e que seria apenas um “bode expiatório” que não praticou crime algum,
busca o recorrente ser absolvido sumariamente.

Por  se  tratar  de  decisão  desclassificatória,  não  cabe  ao
Tribunal  verificar  autoria  e  materialidade  delitivas  no  que  se  refere  às  lesões



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

corporais, que deverão ser analisadas no decorrer da instrução processual no juízo
competente.

Conforme ressalvado na sentença primeva, após a análise da
prova  oral  produzida  em  audiências,  constatou-se  que  houve  uma  confusão
envolvendo  várias  pessoas  no  dia  dos  fatos,  dentre  as  quais,  as  vítimas  e  o
apelante, que foi socorrer o tio que estava sendo agredido.

Para tanto, o apelante se muniu de uma espingarda e, no meio
da confusão efetuou os disparos; no entanto, não restou comprovada a intenção de
ceifar a vida da vítima que veio a falecer.

Dada a não comprovação do  animus necandi, a competência
do Tribunal do Júri deve ser afastada; por outro lado, comprovada a materialidade
das lesões corporais, a decisão desclassificatória deve ser mantida.

Neste sentido:

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO
CONTRA  DECISÃO  DE
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  CRIME
DIVERSO  DA  COMPETÊNCIA  DO
TRIBUNAL  DO  JÚRI.  PEDIDO  DE
IMPRONÚNCIA.  INVIABILIDADE.
NECESSIDADE  DE  SUBMISSÃO  AO  JUIZ
COMPETENTE.  RECURSO  CONHECIDO  E
NÃO PROVIDO. 1.  A decisão de impronúncia
apenas é possível quando ausentes a prova da
materialidade ou os indícios de autoria, o que
não restou configurado no caso dos autos. 2. A
prova  evidencia  que  o  recorrente  auxiliou  os
corréus na prática do delito, dando-lhes carona até
o local dos fatos e conduzindo-os para casa após
praticarem  as  agressões  contra  a  vítima,  não
sendo  a  hipótese  de  impronúncia.  3.  Não
demonstrado  que  os  envolvidos  agiram  com
animus  necandi,  afasta-se  a  competência  do
Tribunal  do  Júri. 4.  Recurso  conhecido e  não
provido para manter a decisão que desclassificou
a  conduta  atribuída  na  denúncia  para  crime  da
competência  alheia  ao  Tribunal  do  Júri  e
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determinou a  redistribuição  do feito  a  uma das
Varas  Criminais.  (TJDFT.  Processo  nº
20150310088992 (1083584),  2ª  Turma Criminal
do  TJDFT,  Rel.  Roberval  Casemiro  Belinati.  j.
08.03.2018, DJe 21.03.2018). Grifos nossos.

Assim, diante da desclassificação operada, nos termos do art.
419 do Código de Processo Penal, cessou a competência do Tribunal do Júri para
o julgamento do feito, cabendo ao juízo singular analisar e decidir sobre as teses
defensivas.

Isto posto, em harmonia com o parecer do douto Procurador
de Justiça, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Presidi ao julgamento, como Presidente da Câmara Criminal,
votando, além de mim, Relator, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
Márcio Murilo da Cunha Ramos e Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz de Direito
convocado para substituir o Desembargador Arnóbio Alves Teodósio).

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
em 17 de maio de 2018.

João Pessoa, 18 de maio de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator


