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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0000049-10.2013.815.0061  –  Comarca  de
Araruna/PB
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho)
APELANTE:  José Cândido da Silva (Defensor Público Adriano Medeiros Bezerra
Cavalcanti)
APELADO: Ministério Público Estadual

PARRICÍDIO.  AUSÊNCIA  DE  MOTIVAÇÃO.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  INCONTESTES.
PRONÚNCIA.  JÚRI  POPULAR.  LEGÍTIMA  DEFESA.
TESE  NÃO  ACOLHIDA.  CONDENAÇÃO.  APELAÇÃO.
PEDIDO DE  NOVO JÚRI.  DECISÃO CONTRÁRIA  A
PROVA DOS AUTOS.  INOCORRÊNCIA.  SOBERANIA
DO  VEREDICTO.  SENTENÇA  MANTIDA.  RECURSO
DESPROVIDO.

Não havendo nos autos  indícios suficientes  que
possibilitem  aceitar  a  tese  levantada  pela
defesa,  impõe-se  manter  a  condenação
decretada pelo Corpo de Jurados, sobretudo, por
inexistir  qualquer  nulidade  na  quesitação  ou
decisão  dissociada das provas colhidas no curso
da ação penal.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal, acima identificados,

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do  Estado  da  Paraíba,  a  unanimidade,  NEGAR PROVIMENTO  ao  apelo,  em
harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Inicialmente, o Ministério Público com assento na Comarca de
Araruna/PB denunciou o acusado JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA, vulgo “Quinho”, como
incurso nas penas do art. 121, §2º, IV e V, do Código Penal Brasileiro, por ter, no
dia 16/12/2012, produzido um golpe de estaca contra a vítima Mauro Cândido,
genitor do acusado, o qual foi a óbito, conforme laudo de fls. 08/12.

Narra  a  peça  inaugural,  que  no  dia  16/12/2012,  no  Sítio
Salgadinho, zona rural do Município de Riachão, a vítima havia saído de casa para
tomar uma cerveja, enquanto sua esposa terminava o almoço, após discutir com
o acusado, que já estava embriagado. Em seguida, nas proximidades do grupo
escolar localizado perto de sua residência, foi surpreendido pelo indiciado com
uma estaca atacando-o, e desferindo-lhe um golpe na cabeça que resultou em
sua morte. A vítima, após cair ao solo, ainda sofreu chutes e pontapés, tendo o
acusado ainda proferido palavrões.

O  acusado  empreendeu  fuga,  sendo  localizado  logo  em
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seguida por policiais militares, que o prenderam em flagrante.

Laudo Tanatoscópico (fls. 07/12). Antecedentes criminais (fl.
38).

Recebida  a  denúncia  em 18/03/2013 (fl.  47),  a  Defensoria
Pública apresentou defesa escrita (fls. 52/53), pugnando por sua absolvição.

À fl. 55, o douto magistrado se manifestou acerca do pedido
de absolvição sumária, incabível na hipótese dos autos.

Oitiva testemunhal e interrogatório em CD (fl. 67).

As alegações finais de ambas as partes foram produzidas em
audiência (fls. 71), momento em que foi proferida a sentença de pronúncia do réu
(fls. 71/73).

Júri realizado em 16/09/2013 (fls. 117/123), sendo lida, ao
final, a sentença condenatória de fls. 124/125, pelo crime capitulado no art. 121,
§2º, II e IV, c/c o art. 61, II, “e”, todos do CP, que fixou a pena definitiva de 19
(dezenove)  anos,  04  (quatro)  meses  e  15  (quinze)  dias  de  reclusão,  a  ser
cumprida  em regime inicialmente  fechado.  Ata  de  julgamento  (fls.  127/129).
Recurso interposto mediante termo de fl. 131, após o encarramento da referida
ata.

Inconformado, o réu apelou através da Defensoria Pública (fl.
132), e apresentou suas razões na Segunda Instância (fls. 139/143), alegando
que estava embriagado e  “que não tinha intriga com a vítima; que não tinha
intenção de matar a vítima; que a vítima tentou acertá-lo com o pau, tendo ele
toma o pau da vítima e desferido um golpe na mesma; que está arrependido” (fl.
141), motivo pelo qual pugna pela revogação da sentença, para que outro júri
seja realizado, a fim de absolvê-lo pela tese de legítima defesa.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pede a manutenção da
sentença (fls. 147/148). 

Subiram os autos, foram estes remetidos à consideração da
douta Procuradoria Geral de Justiça que, em parecer encartado as fls. 152/157,
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o que se tem a relatar.

V O T O:

Narra a peça inaugural de fls. 02/03 que, no dia 16/12/2012,
no Sítio Salgadinho, zona rural do Município de Riachão/PB, que o apelante, filho
da vítima, assassinou seu genitor com um golpe de estaca, nas proximidades de
sua residência, pouco depois de discutirem.

O  denunciado  foi  pronunciado  (fls.  71/73)  e  levado  a  Júri
Popular  (fls.  119/125),  sendo  condenado  a  pena  de  19  (dezenove)  anos,  04
(quatro)  meses  e  15  (quinze)  dias  de  reclusão,  a  ser  cumprido  em  regime
fechado, conforme sentença de fls. 124/125.
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Em suas razões apelatórias, o recorrente pleiteia a reforma da
decisão do Corpo de Jurados alegando que esta foi totalmente contrária a prova
dos autos,  por  não ter  sido acolhida a tese de legítima defesa,  além de não
considerar a inexistência de prova suficiente para tal condenação.

Numa análise  detalhada  do  caderno  processual,  bem como
dos  depoimentos  e  declarações constantes  nos  autos,  vê-se  que não  merece
prosperar o presente apelo.

O  fato  está  devidamente  representado  nos  autos  com  os
diversos  documentos  juntados,  que  efetivamente  comprovam a  materialidade
delitiva.

Já a autoria, entendo está devidamente acertada, sobretudo
quando o réu confessa ter desferido o golpe fatal em seu genitor, demonstrando,
sem sombra de dúvidas, as circunstâncias do crime.

Nas  declarações  de  sua  mãe  (fls.  27/28),  ela  afirmou  que
“(...) soube que seu esposo MAURO, tomou duas cervejas e ao chegar no grupo,
o qual vinha empurrando uma bicicleta, e JOSÉ CANDIDO pegou uma estaca e
por trás bateu na cabeça do pai MAURO, que este veio a cair ao chão, inclusive,
JOSÉ  CANDIDO  ao  ver  o  pai  caído  no  chão,  já  roncando  para  morrer,  este
começou a dar chutes e pontapés no pai e o chamando de MISERA, DESGRAÇA;
QUE alega a declarante que chegou a ouvir uma pancada “fofa”, e foi quando a
estaca bateu na cabeça de MAURO, e ao correr para socorrer seu esposo MAURO,
e ao avistar seu JOSE CANDIDO, disse: Meu filho não faça isto com seu pai, você
já matou seu pai”, foi quando JOSÉ CANDIDO que estava ainda com a estaca na
mão,  levantou  para  bater  na  declarante  e  disse:  “Quer  morrer  também sua
misera”, tendo a declarante corrido (…)” (trecho extraído do depoimento prestado
na esfera policial por JOSEFA SIPRIANO DA SILVA CANDIDO – fl. 27). Tudo foi
confirmado em juízo, conforme declarações constantes no CD de fl. 67.

A testemunha Adriana Gomes dos Santos afirmou que  “(...)
QUE  em nenhum momento  Seu  MAURO tentou  agredir  fisicamente  QUINHO,
apenas  houve  uma discussão,  não  sabendo  os  motivos  e  não  lembrando  as
palavras proferidas por ambos, (…)” (trecho extraído do depoimento prestado na
esfera policial – fl. 29). Em juízo, ela complementou dizendo que ambos estavam
embriagados, e que presenciou o crime, afirmando que o acusado deu apenas um
golpe  no  pai,  o  qual  caiu  ao  solo  já  agonizando  e,  logo  em seguida,  gritou
chamando a Senhora Josefa. Disse ainda que o acusado ameaçou as testemunhas
que se chamassem a polícia ele mataria todas.

Já o policial João Vicente de Lima, que efetuou a prisão do
apelante,  afirmou  que  este  não  tinha  qualquer  discernimento  sobre  o  fato
ocorrido, só tempos depois foi que percebeu o que havia feito, dizendo que o
crime ocorreu em razão de dinheiro, pois havia pedido a seu pai e este negou.

O acusado, em seu interrogatório constante no CD de fl. 67,
por sua vez, confessou em juízo a prática delituosa, porém, afirmou que não
lembra  do fato,  por  se  encontrar  totalmente  embriagado,  só  dando  conta  do
acontecido na prisão e que, ainda assim, não tinha intenção de matar seu pai,
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que estava arrependido.

Dúvidas não há quanto à materialidade do delito em comento,
sobretudo diante do laudo de fls  07/12, que denotam as lesões sofridas pela
vítima,  assim  como  a  autoria,  ante  ao  acervo  testemunhal,  bem  como,  o
interrogatório do próprio acusado.

Diante disso, tenho que as provas carreadas estão em perfeita
harmonia  com  a  decisão  condenatória,  não  havendo  nos  autos  qualquer
demonstração da tese levantada pela defesa, razão pela qual impõe-se manter a
decisão atacada em todos os seus termos.

A sentença não se encontra contrária a prova dos autos, como
objetiva demonstrar o recorrente.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  seu  parecer  de  fls.
152/157, também opinou nesse sentido, ao afirmar que: “Descabe a alegação de
que o júri popular decidiu contrariamente à prova produzida no processo, quando
o conjunto probatório  demonstrou  claramente  a  autoria  e  a  materialidade do
crime cometido pelo recorrente. Não se pode alegar inexistência de provas contra
o réu, pois do somatório dos elementos colhidos na esfera policial e em juízo,
tem-se a confirmação da certeza da prova que conduziu ao veredicto acolhido
pelos jurados” (fl. 153).

Portanto,  é  certa  a  manutenção  da  bem lançada  sentença
condenatória,  convolando  a  vontade  expressa  do  Conselho  de  Sentença  que
respondeu a todos os quesitos formulados pelo douto magistrado, condutor do
Tribunal do Júri, elaborados de maneira clara e objetiva.

A tese levantada pela defesa não foi acolhida, uma vez que o
réu não conseguiu prová-la.

Para  o  Corpo  de  Jurados,  o  crime  foi  praticado  na  forma
descrita na denúncia, inexistindo decisão contrária as provas colacionadas aos
autos, como pretende ver reconhecido o ora apelante.

Logo, a soberania do veredicto encontra-se assegurada pela
legislação vigente e, sobretudo, por terem os jurados reconhecido a existência da
autoria  e  materialidade,  afastaram  a  tese  de  desclassificação  de  homicídio
qualificado  para  homicídio  simples  sustentada  pela  defesa,  conforme  Ata  de
Julgamento de fls. 127/129.

Inexiste  qualquer  nulidade  na  decisão  atacada,  tampouco
decisão contrária as provas dos autos, até porque, a tese defensiva está contida
na indagação ao júri se ele absolvia o acusado, e as respostas foram negativas.

Assim, entendo ser a hipótese de manter a decisão atacada,
pois aplicada de maneira coerente com o que restou decidido em plenário.

Cumpre  destacar  que  não  houve  qualquer  indignação  a
respeito dos quesitos formulados durante júri,  conforme consta da Ata de fls.
127/129.
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No tocante a pena lançada, entendo que deve ser mantida da
forma como restou calculada na sentença de fls. 124/125, por está devidamente
ajustada a situação dos autos.

Diante  de  tal  fato,  conclui-se  que  a  decisão  dos  jurados
encontra-se baseada nos elementos de prova constantes dos autos, motivo pelo
qual não se justifica a realização de novo julgamento, como pretende o apelante,
mantendo-a inalterada.

Desse  modo,  NEGO PROVIMENTO ao  presente  recurso,
em harmonia com o parecer ministerial.

É o meu voto.

Presidiu a Sessão de julgamento, com voto, o Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara
Criminal  e  Revisor.  Participaram  do  julgamento,  também,  os  Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Carlos Martins Beltrão Filho (RELATOR) e Arnóbio
Alves Teodósio.

Presente  aos  trabalhos  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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
21 de Agosto de 2014.

João Pessoa, 24 de Agosto de 2014.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator


