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“(...) contrária à prova dos autos é a decisão que
não  encontra  amparo  em nenhum elemento  de
convicção colhido sobre o crivo do contraditório”
(In. Curso de processo penal, Ed. Saraiva, 1997,
p. 365 – Fernando Capez).

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e
os elementos de convicção colhidos na instrução
que  autorizam  a  cassação  do  julgamento.
Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum
apoio encontra na prova dos autos é que pode ser
invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma
das  versões  verossímeis  dos  autos,  ainda  que
não seja eventualmente essa a melhor decisão”
(Júlio  Fabrini  Mirabete,  in  Código  de  Processo
Penal Interpretado, 10ª edição, 2003, p. 1488)
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Inexistente testemunhas oculares do fato, e uma
vez apresentadas versões distintas por  vítima e
por  acusado,  neste  caso,  suscitada  a  legítima
defesa, a partir do momento em que os jurados,
submetidos a  quesitação,  reconhecem a autoria
delitiva, mas optam pela absolvição, tem-se que
se acostaram à versão do increpado, no sentido
de  que  houve  excludente  de  ilicitude,  não
havendo,  pois,  de  se  falar  em  decisão
manifestamente contrária à prova dos autos.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal (art.  593,  inciso  III,  “d”,  CPP)

interposta pelo representante do Ministério Público Estadual (fl. 155) contra a

sentença proferida pelo juízo da comarca de Jacaraú (fl. 153), que, acostando-

se ao entendimento firmado pelo Conselho de Sentença, absolveu o acusado,

Severino Damascena da Silva, da imputação atribuída na inicial acusatória,

admitida na decisão de pronúncia (art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, todos

do Código Penal), precisamente de que teria, no dia 01 de novembro de 2008,

por volta das 19:30hs, no Sítio Canto de Pedra, desferido golpe contra a vítima,

Francisco  Ronaldo  de  Vasconcelos  Silva,  somente  não  alcançando  a

consumação, por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Nas  razões  recursais (fls.  156/159),  aduz,  em suma,  que  os

depoimentos prestados pelas testemunhas retratavam, de forma inequívoca, o

intuito  de  matar  a  vítima,  mesmo  porque  através  do  laudo  traumatológico,

atestou-se que “a conduta ilícita em questão gerou risco de morte em função
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do ferimento ocasionando pelo instrumento perfuro- cortante (faca peixeira),

atingindo o tórax e o abdômen, além de provocar  deformidade permanente

devido às cicatrizes cirúrgicas nas regiões atingidas.”

Ao oferecer  as  contrarrazões (fls.  161/163),  o  acusado pugna

pelo desprovimento do apelo. Argumenta, em síntese, que a decisão merecia

ser confirmada, posto que há provas inequívocas de que a conduta do acusado

esteve  amparada  em excludente  de  antijuridicidade.  Destaca,  ainda,  que  a

Constituição Federal só permite a cassação do julgamento popular quando não

encontrar respaldo em qualquer elemento de prova.

A Procuradoria de Justiça, ao lançar parecer (fls. 167/174), opina

pelo  provimento  do  recurso.  Pontua  que  a  decisão  de  que  o  réu  agiu  em

legítima defesa não encontra respaldo nos autos, motivo pelo qual deve ser

reconhecida  como  manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos,  com  a

consequente  submissão  do  recorrido  a  novo  julgamento  pelo  Conselho  de

Sentença.

Apesar  de  regularmente  intimado,  para  arrazoar  o  recurso,  o

assistente de acusação não se manifestou nos autos (fls. 181).

É o  relatório.

VOTO

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra

Severino Damascena da Silva, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121,

§2º, incisos I e IV, c/c art. 14, ambos do CP, posto que, no dia 01 de novembro

de 2008, por volta das 19h30, no Sítio Canto de Pedra, munido de instrumento

perfuro- cortante (faca peixeira), desferiu golpe contra  Francisco Ronaldo de

Vasconcelos  Silva,  não  consumando  o  delito  por  circunstâncias  alheias  à
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vontade do agente.

Através da decisão de fls. 118/121, foi o acoimado pronunciado,

nos exatos termos da inicial acusatória, e submetido a julgamento pelo Tribunal

do Júri. 

Em Plenário (fls. 154/155), a defesa pugnou pela desclassificação

para lesões corporais e, alternativamente, pela absolvição, tendo em vista a

alegada legítima defesa (excludente de ilicitude), além de ausência de provas

para a condenação.

Pois bem. Em princípio, no que se refere ao júri popular, há de se

ponderar a  obediência aos princípios norteadores, dentre eles a plenitude

de defesa, o sigilo das votações, a competência para o julgamento dos crimes

dolosos contra a vida e a soberania dos seus veredictos.

Nesse  sentido,  convém  registrar  que  a  reforma  das  decisões

proferidas  pelo  Tribunal  Popular  é  providência  de  caráter  excepcional,  daí

porque,  de  acordo  com o  art.  593,  III,  “d”,  do  Código  de  Processo  Penal,

somente é cabível apelação contra decisão do Conselho de Sentença, quando

esta for manifestamente contrária às provas dos autos. Ou seja, quando não

encontrar qualquer respaldo nas evidências colhidas no encarte processual. 

Tal  exigência  visa  preservar,  por  conseguinte,  o  princípio

constitucional  da  soberania  dos  seus  veredictos.  Por  esses  motivos,  o

acolhimento  dos  argumentos  somente  será  possível  quando  não  encontrar

nenhum apoio na prova colhida nos autos.  

Por  consequência,  a  ausência  de  elementos  mínimos  de

convicção pode dar ensejo a um novo julgamento, exigindo-se, assim, para a

anulação  sob  tal  fundamento,  que  haja  um  completo  afastamento  entre  a
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decisão e a realidade fática produzida. 

Acerca  da  matéria  questionada,  o  criminalista  MIRABETE

(MIRABETE. Júlio Fabrinni. Código de processo penal interpretado. São Paulo:

Atlas, 2003. 10ª ed. p. 1488), registrou:

(...) Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os
elementos  de  convicção  colhidos  na  instrução  que
autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a
decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na
prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao
Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis
dos autos, ainda que não seja eventualmente a melhor
decisão.(...) A opção do Conselho de Sentença não se
sustenta  quando  exercida  indiscriminadamente,  sem
disciplina  intelectual,  em frontal  incompatibilidade  da
decisão com a prova material inequívoca.

É esse, também, o pensamento de FERNANDO CAPEZ:

‘(...) contrária à prova dos autos é a decisão que não
encontra amparo em nenhum elemento de convicção
colhido  sobre  o  crivo  do  contraditório”  (in  Curso  de
processo penal, Ed. Saraiva, 1997, p. 365).

No caso dos autos, ainda na fase inquisitorial, Rosângela Gomes

Galdino  (fls.  03),  companheira do acusado disse ter conhecimento do fato,

sem, no entanto, precisar o motivo da conduta:

(…) a declarante vive há doze anos com o indiciado
Severino Damascena da Silva, o qual tem trinta anos
de idade; Que na noite do dia primeiro de novembro
do  corrente  ano,  o  companheiro  da  declarante  feriu
com  uma  faca  peixeira,  um  rapaz  conhecido  por
RONALDO, filho de JORDÃO; Que, o fato ocorreu no
Sítio  Canto  da  Pedra;  Que  a  declarante  não  tem
conhecimento  do  motivo  de  tal  agressão;  Que
RONALDO  e  SEVERINO  DAMACENA  estavam
bebendo juntos; Que, RONALDO foi socorrido para o
hospital  de  Guarabira,  onde  passa  bem;  Que  a
declarante  não  sabe  do  paradeiro  de  Severino
Damacena.

Desembargador João Benedito da Silva
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Em seguida,  Adalberto Jorge de Vasconcelos Silva  (fls.  04),

genitor da vítima, também foi ouvido. Não trouxe outros elementos, que não a

narrativa fática, sem indicar detalhes,  mesmo porque não se encontrava no

local:

(…) o declarante encontrava-se na sua casa, por volta
das 20:00 horas, quando tomou conhecimento de que
o seu filho Francisco Ronaldo Vasconcelos da Silva,
havia sofrido uma tentativa de homicídio praticada pelo
elemento  conhecido  por  Severino  Damacena,  vulgo
mini-  santo;  Que o fato ocorreu por volta das 20:00
horas  no  Sítio  canto  da  Pedra,  Zona  Rural  deste
Município; Que, Josinaldo, motorista da ambulância da
Prefeitura deste município,  foi  quem socorreu o filho
do declarante, para o hospital regional de Guarabira;
Que, Severino Damacena, logo após atentar contra a
vida de RONALDO, usando uma faca peixeira, fugiu
para  local  ignorado;  Que,  Severino  Damacena  é
conhecido  do  declarante,  há  bastante  tempo  e  o
declarante tem conhecimento de que o mesmo é muito
problemático e sangue frio, pois esfaqueou o filho do
declarante, sem nenhum motivo.

Procedeu-se, ainda, à tomada de depoimentos de testemunhas.

Viviane Ramos da Silva  (fl. 05), apesar de não ter presenciado

os fatos, informou que tomou conhecimento de que a conduta perpetrada pelo

recorrido foi “por pura maldade”. Discorreu, pois:

(…) a depoente soube no dia seguinte, ou seja, dois
de  novembro  do  corrente  ano,  que  o  elemento
Severino Damascena, vulgo Mini-santo, tentou matar
Francisco Ronaldo,  fato  esse ocorrido  por  volta  das
oito horas da noite do dia primeiro de novembro em
canto  de  Pedra;  Que,  a  depoente  soube  que  Mini-
santo fez esse ato criminoso por pura maldade, pois
havia bebido o dia inteiro com a vítima e como a vítima
não queria mais beber e não tinha dinheiro para pagar
cachaça para mini- santo, esse sacou de uma faca e
furou o peido da vítima que encontra-se internada no
regional de Guarabira desde o dia do fato.

Já Luiz Maciel das Neves (fl. 06) pontuou:

(…) sábado dia 01 de novembro do corrente ano,  o
Desembargador João Benedito da Silva
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depoente  encontrava-se  no  Sítio  Canto  da  Pedra,
onde mora com sua família, e soube que o elemento
Severino  Damascena,  vulgo  Mini-santo,  havia  ferido
com uma faca- peixeira, o jovem Francisco Ronaldo de
Vasconcelos Silva, fato esse ocorrido por volta das oito
horas  da noite,  naquela  comunidade;  Que,  segundo
tomou  conhecimento  o  depoente,  mini-santo  havia
bebido com a vítima, mas a vítima não quis mais beber
e mini- santo pediu dinheiro  para comprar cachaça e
como a vítima havia dito que não tinha mais dinheiro,
Mini-  santo  sacou  de  sua  faca  e  feriu  Francisco
Ronaldo no peito; Que, Francisco Ronaldo encontra-se
internado no hospital  Regional de Guarabira desde o
dia do fato criminoso no estádio regular.

A vítima, Francisco Ronaldo Vasconcelos Silva (fl. 09), reforçou

a versão apresentada pelas testemunhas, de que o acusado teria desferido o

golpe de faca- peixeira, de forma covarde, porque o ofendido não pagou bebida

para o increpado:

(…)  por  volta  das  19:30  horas  do  dia  primeiro  de
novembro do corrente ano,  o declarante sofreu uma
tentativa  de  homicídio,  praticada  pelo  elemento
Severino  Damascena,  vulgo  “Mini-  santo”,  fato  esse
ocorrido  no  Sítio  Canto  da  Pedra,  neste  município;
Que,  o  declarante  havia  bebido  com  Severino
Damascena e como o declarante tivesse resolvido vir
para esta cidade para se encontrar com sua namorada
e como o declarante não pagou bebida para Severino,
este covardemente e sem que a vítima esperasse, foi
atingida violentamente com uma facada no abdômen,
tendo  sido  socorrido  para  Guarabira,  onde  ficou
internado por onze dias em estado crítico de saúde. 

Ao apresentar-se espontaneamente na Delegacia de Polícia (fls.

12/13),  o acusado foi interrogado, ocasião em que confirmou ter estado em

companhia da vítima. Destacou, porém, que, ao golpeá-la, agiu em legítima

defesa, posto que passou a sofrer agressões do ofendido, que não aceitava o

fato de que o increpado não queria permanecer na cidade de Lagoa de Dentro,

para onde o havia levado:

QUE o interrogado afirma que, no dia 01/11/2008, saiu
de casa por volta de 09:00h, indo à cidade de Lagoa
de Dentro/PB, a fim de arrumar a cova de seu avô, já

Desembargador João Benedito da Silva
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que  no  dia  seguinte  era  o  dia  de  finados;  QUE  o
interrogado, ao realizar o seu serviço,  encontrou um
conhecido de nome JORGE, o qual o convidou para ir
a  uma  festa  no  Sítio  Lagoinha,  ocasião  em  que
encontraram o presidente da Câmara de Vereadores
local e o popular DOBRINHA; QUE todos se animaram
e resolveram ir à referida festa, onde ficaram bebendo
e comendo;  QUE,  por  volta  das  14:00h,  retornaram
todos  para  a  cidade  de  Lagoa  de  Dentro,  onde
pararam em um bar e consumiram três cervejas, indo,
em seguida, embora, sendo que o interrogado foi para
casa  do  presidente  da  Câmara  Municipal,  a  fim  de
buscar a sua moto que havia deixado lá antes de ir
para a festa; QUE o interrogado pegou a sua moto e
foi embora para a sua casa; QUE, antes de chegar em
casa, parou num bar e bebeu uma cerveja, momento
em que chegou o seu conhecido RONALDO, filho de
JORGE; QUE RONALDO passou a beber  a cerveja
com  o  interrogado  e,  repentinamente,  chamou  o
interrogado para levá-lo em Lagoa de Dentro, pois já
tinha tentado com duas pessoas para levá-lo, mas não
teve  sucesso;  QUE  o  interrogado,  depois  de  muito
negar a carona, acabou cedendo devido ao enjoo de
RONALDO  e  porque  ele  disse  que  colocava  o
combustível na sua moto, explicando que a razão de ir
a Lagoa de Dentro, era para ver uma garota que ele
conhecera;  QUE,  por  volta  de 16:00h,  chegaram os
dois  na  cidade,  ocasião  em  que  rodaram  durante
algum  tempo  tentando  localizar  a  tal  menina;  QUE,
então, RONALDO disse que pagaria uma cerveja para
eles tomarem e depois os dois procurariam a garota
novamente;  QUE  bebiam,  quando  apareceu  um
conhecido de nome AILTON, morador do Sítio Mata, o
qual  também  bebeu  cerveja;  QUE,  após  duas
cervejas,  o interrogado e  RONALDO foram atrás da
menina,  mas  não  acharam;  QUE,  em  seguida,  o
interrogado  disse  que  ia  embora,  momento  em que
RONALDO insistiu para que fossem à casa dela; QUE
o interrogado aceitou o pedido e foram os dois até lá;
QUE RONALDO desceu da moto e ficou conversando
com a garota, enquanto o interrogado ficou na moto
com o pisca- alerta acionado, já que era na beira da
pista;  QUE,  então,  RONALDO retornou e chamou o
interrogado  para  beberem mais  um pouco  a  fim de
fazer  hora,  até  que  desse  22:00h,  pois  RONALDO
disse que o interrogado o deixaria na casa da garota;
QUE o interrogado aceitou e os dois foram beber num
bar no Sítio Pau D'arco; QUE, durante a bebedeira, o
interrogado disse a RONALDO que não o levaria, pois
ia para casa, já que a sua família o esperava; QUE
RONALDO  insistia  dizendo  que  o  interrogado  o

Desembargador João Benedito da Silva
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levaria,  pois  ele  iria  ficar  com  a  garota  e  já  tinha
colocado combustível  na moto do interrogado;  QUE,
durante o trajeto do Sítio Pau D'arco para Lagoa de
Dentro, o interrogado parou a moto em determinado
ponto para urinar, próximo a uma capela, ocasião em
que repetiu que não iria para Lagoa de Dentro; QUE,
enquanto urinava, foi surpreendido por RONALDO, o
qual lhe deu uma gravata no pescoço, querendo forçar
o interrogado a dar a carona; QUE o interrogado pediu
calma e disse para RONALDO não fazer  nada com
ele; QUE não adiantava e RONALDO apertava mais o
seu pescoço; QUE, então, o interrogado pegou uma
faca peixeira que carregava no quadril e desferiu um
golpe na região da costela de RONALDO, ocasião em
que RONALDO soltou o interrogado e sentou-se na
calçada;  QUE  o  interrogado  ficou  assustado  e
percebeu que surgiu um popular de apelido a VAVÁ,
MORADOR DO Sítio Canto de Pedra, o qual estava na
casa da namorada; QUE o interrogado disse a VAVÁ
para  conseguir  um  carro  para  socorrer  RONALDO,
entregando a chave da sua moto a VAVÁ; QUE, em
seguida, o interrogado saiu em disparada na direção
de  casa;  QUE  o  interrogado  conversou  com  sua
companheira  e  resolveu  homiziar-se  no  mato,  pois
tinha medo de ser preso; QUE passou cerca de quatro
dias  no  mato;  QUE,  na  quarta-feira,  resolveu  voltar
para casa, procurando assistência jurídica para poder
apresentar-se  à  Justiça;  QUE nunca  foi  preso,  bem
processado; QUE só desferiu o tal golpe porque achou
que não conseguiria  se safar  de RONALDO e tinha
medo de morrer ali,  já que RONALDO é muito mais
forte  do  que  o  interrogado,  além  de  ter  fama  de
encrenqueiro e brigão; QUE o interrogado afirma que a
faca que portava tem 05 (cinco)  polegadas e a  usa
para cortar frutas e para o trabalho.

Novamente ouvido (fls. 21/22), Francisco Ronaldo Vasconcelos

Silva, vítima, acrescentou que, apesar de ter saído com o acusado para beber,

fatos ocorreram de forma diversa da informada pelo increpado. Destacou que,

por não aceitar pagar mais qualquer outra bebida (afirmou que já havia gasto

muito dinheiro com o denunciado), e observando que o acoimado afastava-se

do lugar,  encaminhou-se no mesmo sentido,  quando,  ao abordá-lo  com um

toque no ombro, recebeu um golpe de forma inesperada. Disse, ainda, que,

diante dos ferimentos, desmaiou, sendo socorrido para o Hospital Regional de

Guarabira,  onde  permaneceu  por  11  (onze)  dias,  tendo  em vista  lesão  no

Desembargador João Benedito da Silva
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fígado e no pulmão direito:

(…) QUE, no meio do trajeto, especificamente no Sítio
Canto de Pedra, “MIM” parou a moto e disse que não
levaria  o  declarante  até  o  destino  acertado;  QUE o
declarante indagou a razão do desacordo,  momento
em que “MIM”  disse que só levaria se  o declarante
pagasse  um  “KIT  DE VODKA”  para  ele  beber  com
TERESINHA;  QUE  o  declarante  disse  que  não
pagaria, pois já estava sem dinheiro e já tinha gastado
muito  com  “MIM”  naquele  dia;  QUE  “MIM”  saiu
andando na frente em direção a uma capela, num local
escuro, enquanto o declarante foi atrás dele e colocou
a mão no ombro de “MIM”, insistindo para este levá-lo
ao destino acertado; QUE, nesse momento, “MIM” se
virou  rapidamente  e  desferiu  um  golpe  de  faca  na
região torácica do declarante, se bem que o declarante
sequer  viu  o  instrumento com que “MIM” desferiu  o
golpe,  pois  foi  tudo  muito  rápido,  somente  sentindo
uma forte dor; QUE, o declarante colocou a mão em
cima  do  ferimento  e  foi  sentando  numa  calçada,
enquanto  ia  passando  uma  senhora  de  nome
ROSÁRIO que ia chegando em casa com a filha; QUE
o  declarante  foi  perdendo  os  sentidos  e  desmaiou;
QUE  foi  levado  às  pressas  para  o  hospital  desta
cidade  e  em  seguida  encaminhado  para  o  hospital
regional de Guarabira, onde permaneceu internado por
11  dias  e  foi  submetido  a  uma  cirurgia,  já  que  o
regimento perfurou o seu fígado e pulmão direito; QUE
o  declarante  afirma  que  não  usou  de  violência  ou
ameaça para fazer “MIM” levá-lo até o seu destino (…)

Na fase de instrução processual, já sob o crivo do contraditório e

da ampla defesa, a vítima,  Francisco Ronaldo de Vasconcelos  (fls. 81/82),

relatou a respeito da ida a cidade de Lagoa de Dentro, bem como sobre o fato

de terem permanecido bebendo juntos.  Destacou,  porém,  a divergência em

razão do intuito do ofendido não mais querer permanecer na cidade, o que

também teria motivado o golpe desferido:

(…)  que  no  dia  do  fato  pediu  ao  réu  para  levar  o
declarante do sítio Canto de Pedra, onde estava, até a
cidade  de  Lagoa  de  Dentro,  pois  o  declarante  ia
encontrar uma pessoa; que o réu e a vítima estavam
no  bar  de  Gorete;  que  o  réu  disse  que  levaria  o
declarante se ele pagasse a bebida que o réu estava
tomando; que concordou e pagou a bebida do réu; que
foram  os  dois  na  moto  Lagoa  de  Dentro;  que  ao
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chegar  em  Lagoa  de  Dentro  a  pessoa  que  o
declarante ia encontrar já tinha ido embora, por isso
decidiram voltar; que no caminho de volta o réu pediu
para o declarante pagar mais uma bebida, no Bar São
Paulo, na saída de Lagoa de Dentro; que concordou e
pagou  a  bebida;  que  saíram em direção  Boa  Vista,
mas quando passaram em Sítio Canto de Pedra, o réu
disse  que  só  levaria  o  declarante  se  este  pagasse
mais  uma bebida;  que  o  declarante  não concordou;
que o declarante pediu para outra pessoa, conhecida
por Vavá, para lhe deixar em casa, mas Vavá disse
que estava sem a moto; que voltou e pediu novamente
ao réu para  lhe  dar  carona;  que colocou a  mão no
ombro  do  réu  e  disse:  “deixa  de  safadeza  rapaz,
vamos  lá”;  que  nesse  momento  o  réu  desferiu  um
golpe de faca no abdômen do declarante; que a faca
era  do  réu;  que  assim que  o  réu deu a  facada,  se
aproximou uma senhora chamada Rosário, que mora
numa casa em frente onde o fato ocorreu; que o réu se
assustou com a presença de Rosário e  correu;  que
correram pessoas no local para ajudar o declarante;
que  foi  atendido  pela  ambulância  e  levado  para  o
hospital de Guarabira; que ficou internado onze dias e
fez uma cirurgia; que foi  perfurado fígado,  pulmão e
teve que colocar dreno no pulmão; que até hoje sente
dores; que ficou com cicatrizes; que o réu não estava
embriagado no momento do fato; que o declarante não
estava embriagado;  que acredita  que a  intenção do
réu era matar o declarante; que ouviu boatos de que o
réu estaria ameaçando as testemunhas para depor em
favor do réu; que mora em João Pessoa e nunca teve
inimizade  com  o  réu;  que  depois  do  fato  não  foi
procurado pelo réu; que o réu não falou nada antes de
desferir a facada no declarante; que o declarante foi
atingido de surpresa;  que não imaginava que o  réu
fosse capaz de  fazer  isso com o declarante;  que o
declarante foi atingido de surpresa; que não imaginava
que o réu fosse capaz de fazer isso com o declarante;
que acredita  que o  único  motivo  para o  crime foi  o
declarante ter se recusado a pagar a bebida; (…) que
no dia do fato não teve nenhuma discussão com o réu;
que falou “Deixa de safadeza” em tomo de brincadeira;
que tinha intimidade para brincar para o réu; que foi
criado junto com o réu; que não tomou conhecimento
depois  do  fato  do  réu  ter  alguma  rixa  com  o
declarante;  que acredita  que o golpe dado pelo  réu
tinha a intenção de matar o declarante; que ficou oito
meses sem trabalhar; que o fato ocorreu em um local
onde há casas, mas as pessoas estavam dentro das
casas; que sabia que o réu estava com uma faca; que
a esposa da testemunha José Miguel Adelino procurou
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o  pai  do  declarante  dizendo  que  o  réu  tinha  ido
ameaçar José Miguel para que ele fosse testemunha
do réu e não do MP; que o pai do declarante, chamado
Adalberto  Jorge  de  Vasconcelos,  sempre  ajudava
financeiramente  o  réu,  porque  o  mesmo  não  tinha
renda;  que não é  verdade que o  réu deu um golpe
“gravata” no réu para que ele o levasse para Lagoa de
Dentro; que a facada ocorreu no Sítio Canto de Pedra,
no bar de Gorete, que o réu depois do fato, pediu a
Vavá que pegasse a moto dele para isso entregou as
chaves;  que o réu queria  que Vavá levasse a  moto
para  casa  do  réu;  que  não  é  verdade  que  o  réu
entregou  a  moto  para  socorrer  a  vítima;  que  o  réu
quando bebia gostava de fazer desordens nos cantos;
que o réu já foi preso armado; que não é verdade que
o declarante tenha fama de encrenqueiro e brigão; que
no sítio Canto da Pedra o réu é temido; que o réu já
ameaçou várias pessoas; (...) que no local do fato há
um poste de iluminação e um cajueiro que faz sombra;
que  o  local  é  mais  ou  menos  iluminado;  que  no
momento da facada não havia pessoas na rua, mas no
momento seguinte Rosário estava saindo da casa de
Gorete  e  gritou  quando  viu  a  situação;  que  não
desmaiou  depois  da  facada;  que  não  gritou  por
socorro,  mas  deu  gritos  de  dor;  que  quando  o  réu
atacou a vítima, os dois estavam um ao lado do outro;
(...)

Também em juízo, Viviane Ramos da Silva, apesar de discorrer

a respeito do réu tê-la ameaçado de morte, isso após a tentativa de homicídio

relatada na inicial,  não soube precisar se o foi  em decorrência do presente

feito.  No tocante à narrativa fática,  nada acrescentou,  até porque não teria

presenciado a conduta delitiva, afirmando apenas ter tomado conhecimento de

que o réu esfaqueou a vítima por ele (ofendido) não ter querido pagar um quite

de bebida:

(…) que o marido da testemunha é primo da vítima;
que na véspera de São João estava em casa com os
filhos quando o réu chegou mandando abrir a porta e
estava com uma faca na cintura  e uma revólver  na
mão;  que  o  réu dizia  que tinha  sido  mandado para
matar  a testemunha,  mas sem dizer  por  quem; que
trancou as portas e não deixou o réu entrar; que o réu
não chegou  a  dar  tiros,  apenas ficou na porta;  que
acha que se tivesse aberto a porta o réu tinha matado
a testemunha; que o fato ocorreu à noite; que o marido
da  testemunha não  estava  em casa;  que  não  sabe
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dizer  se  esta  ameaça  do  réu  aconteceu  por  causa
desse  processo;  que  não  presenciou  os  fatos  da
denúncia,  mas soube que o réu esfaqueou a vítima
porque esta não quis pagar um quite de bebida; (...)

Luiz  Miguel  Neves  (fls.  85),  de  igual  forma,  não  trouxe

informação relevante a respeito do fato, destacando apenas o comportamento

agressivo do acusado, bem como ameaças posteriores, ainda contra a vítima:

(…) que não presenciou o fato ocorrido na denúncia;
que já foi jurado de morte pelo réu; que isso ocorreu
porque a testemunha reclamou com o réu porque o
réu deu um tapa no rosto de um amigo da testemunha;
que desde então anda com medo do réu; que a vítima
é sobrinho da esposa da testemunha; que soube no
mesmo dia do fato que a vítima tinha sido esfaqueada
pelo  réu  e  tinha  sido  levado  para  o  hospital  em
Guarabira; que não sabe dizer porque o réu esfaqueou
a vítima; que nem a família do réu gosta do mesmo;
que não sabe dizer quantas facadas foram dadas na
vítima; (...)

Ariosvaldo  Faustino  de  Lima  (fls.  86/87)  também mencionou

sobre a conduta do acusado, mas não indicou relevantes elementos, por não

ter presenciado a conduta:

(…)  que  não  presenciou  quando  a  vítima  foi
esfaqueada; que seu apelido é Vavá; que a casa da
namorada da testemunha fica há 10 m de onde estava
a vítima; que saiu da casa porque estava indo embora;
que não escutou gritos  ou  discussão;  que pelo  que
ouviu o réu deu a facada para matar a vítima; que o
réu  tem  fama  de  desordeiro,  pois  onde  chega  faz
bagunça; que a vítima é uma pessoa boa e não faz
bagunça;  que ouviu dizer que o réu já  discutiu  com
Luis  Maciel  por  causa de um problema de bicicleta;
que quando foi deixar a moto na casa do réu ele não
estava nervoso;  que o  réu não  pediu  a  testemunha
para buscar socorro; que não sabe dizer porque o réu
não deu mais de uma facada; (…) que quando viu a
vítima machucada já haviam outras pessoas no local,
entre elas Rosário; que não ouviu falar que o réu tenha
dito que ia matar a vítima depois do fato; que ouviu
dizer que o réu sempre andava armado, inclusive foi
preso na posse de arma; (...)
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Ao ser novamente interrogado (fls. 91/92), o  réu,  mais uma vez,

reconhece a conduta, mas afirma que, ao desferir a facada, agiu em legítima

defesa, posto que a vítima teria tentado atacá-lo com um golpe “gravata”:

(…) que no meio do caminho o réu parou para urinar;
que a vítima ficou insistindo para que o réu a levasse
de  volta  até  o  endereço  aonde  havia  encontrado  a
mulher; que o réu se negou e por isso a vítima lhe deu
golpes de gravata; que pediu a vítima que lhe soltasse
várias vezes, mas não foi atendido; que por isso deu a
facada na vítima; que bateu na porta de uma casa que
estava próxima e Vavá atendeu; que entregou a chave
da moto para  Vavá e pediu  que Vavá socorresse a
vítima; que não socorreu pessoalmente porque estava
nervoso; que quando deu a facada na vítima não havia
ninguém da rua; que confirma que Vavá saiu de casa
depois  que  o  réu  bateu  na  porta;  que  depois  que
entregou a chave da moto para Vavá o réu foi  para
casa  dormir;  que  não  sabe  dizer  porque  não  foi  a
delegacia dizer que havia sido agredido; que preferiu ir
para  casa  dormir;  que  não  é  verdade  que  está
ameaçando  testemunhas;  que  não  é  verdade  que
andou  dizendo  que  ainda  ia  terminar  de  matar  a
vítima; (…) que gritou quando a vítima lhe deu uma
gravata; (...)que está arrependido do que fez; que deu
uma facada na vítima; que deu a facada porque achou
que ia morrer; que não deu outras facadas porque não
tinha  intenção  de  matar  e  apenas  que  a  vítima
soltasse o réu; que é canhoto.

Em Plenário (fls. 144/146), repetiu a versão apresentada:

(…)  que  quando  estava  urinando  a  vítima  veio  por
detrás de suas costas e deu uma gravata no pescoço
do interrogado, que não teve como soltar-se do braço
dele, que enquanto estava podendo falar pedia para
vítima lhe soltar, que a vítima disse que iria lhe matar
porque o acusado não iria levá-lo de novo para Lagoa
de Dentro, que insistiu para soltá-lo, que quando não
podia mais falar de tanto arrocho em sua garganta, ele
interrogado pegou a faca e desferiu um golpe de faca
na vítima, que rodou o braço e a vítima disse: “tu me
furasse”;  que  ele  interrogado  disse,  você  me
arrochando e não tem ninguém para socorrer nós dois,
que não tinha ninguém na hora, que só quem estava
vendo era Deus no céu e mais ninguém, (…) que só
fez isto para ele lhe soltar, que deu apenas um golpe
com a intenção de matar a vítima; (…) 
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Diante dos depoimentos e interrogatórios transcritos, vê-se que há

distanciamento entre algumas das informações trazidas pelo acusado e por

algumas das testemunhas arroladas, especialmente Ariosvaldo Faustino, em

que pese nenhuma delas  estar  ligada ao fato,  mas sim a comportamentos

posteriores do acusado.

No entanto, em nada repercute no teor da decisão. Isso porque,

em se tratando de procedimento submetido ao rito do Tribunal do Júri, não se

pode olvidar que se aplica o  princípio da livre apreciação das provas pelos

jurados, não exigindo, assim, explicações a respeito de eventuais divergências:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO  TRIPLAMENTE
QUALIFICADO.  COMPETÊNCIA DO  TRIBUNAL DO
JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA.  EXISTÊNCIA  DE  ELEMENTOS
QUE  AMPARAM  A  TESE  ACOLHIDA  PELO
CONSELHO  DE  JULGAMENTO.  CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Apelante condenado a uma pena de à pena de 17
(dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser
cumprida inicialmente em regime fechado, por infração
ao art. 121, § 2º, II, III e IV, do CPB, o réu interpôs o
presente apelo sustentando, em síntese, a reforma da
sentença de 1º grau, pois claro estaria que o acusado
fora  julgado  manifestamente  em  desacordo  com  a
prova dos autos. 2. É, pois, pacífico o entendimento de
que a  anulação da decisão do corpo de jurados só
pode ser declarada quando estiver clara e evidente a
contrariedade  ao  contexto  probatório  dos  autos.  Em
outras palavras, a hipótese somente é cabível quando
a prova for dissociada da realidade ou não encontrar o
mínimo amparo ao veredicto. 3. A destacar, infere-se
dos  autos  elementos  capazes  de  embasar  a
condenação  do  recorrente  no  crime  de  homicídio,
estando  à  autoria  e  materialidade  plenamente
demonstrada nos autos,  inclusive com confissão por
parte do apenado, estando ainda presentes elementos
suficientes  ao  cabimento  das  qualificadoras
reconhecidas  pelo  Tribunal  Popular.  4.  É  certo,
portanto,  que,  havendo duas versões do caso,  é
lícito  ao  Conselho  de  Sentença,  pela  livre
apreciação  das  provas  acostadas  ao  caderno
processual, optar por aquela que lhe pareça mais
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coerente com a realidade dos fatos, ou mais justa
a  seu  ver,  ainda  que  não  seja  essa  a  melhor
decisão. Foi, justamente, o que ocorrera no presente
caso. 5. Não se pode, pois, falar em decisão contrária
à  prova  dos  autos  se  os  jurados  apreciaram  os
elementos probantes e firmaram seu convencimento,
adotando  a  versão  que  lhes  pareceu  mais
convincente.  Precedentes.  6.  Recurso  conhecido  e
improvido.  (TJCE;  APL  000133150.2000.8.06.0171;
Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Mário  Parente
Teófilo  Neto;  DJCE  18/07/2014;  Pág.  67)  (SEM
GRIFOS NO ORIGINAL)

No caso dos autos, em razão da prova apresentada, percebe-se

não  ter  sido  providenciada  a  oitiva  de  testemunha  ocular,  muito  menos de

alguém  que  confirmasse  qualquer  das  versões  apresentadas,  seja  a  do

acusado, seja a da vítima.  Em outras palavras, os jurados, para firmarem o

respectivo  juízo  de  convencimento,  estavam adstrito  ao  que  relatado  pelos

envolvidos: réu e vítima. 

Registre-se que a pessoa de nome Rosário, que teria passado no

local, no momento imediato à prática do delito, não foi inquirida em nenhum

momento (fase inquisitorial ou em juízo).

Neste contexto, segundo restou consignado no termo de votação

(fls. 151), os jurados responderam afirmativamente aos quesitos apresentados

(fls. 150): materialidade, autoria, tentativa do delito e, por fim,  absolvição.

Dessa  forma,  a  partir  do  momento  em  que  reconheceram  a

autoria  delitiva,  mas  optaram pela  absolvição,  tem-se  que  se  acostaram  à

versão do acusado, de que houve legítima defesa. Não há, pois, de se falar em

manifestamente contrária à prova dos autos.

Com  efeito,  como  a  todo  instante  reforçado,  a  soberania  dos

veredictos  impõe  a  manutenção  do  entendimento  firmado  pelos  jurados,

máxime  quando  encontram  amparo  em  elementos  mínimos  colhidos  no
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decorrer da instrução, precisamente as declarações do denunciado.

Se  relatadas  as  circunstâncias  em  que  praticados  os  fatos,  e

tendo o Conselho de Sentença entendido estar a tese da defesa apresentada,

nos autos, através de elementos probatórios mais veementes, sobrepondo-se,

dessa  forma,  à  versão  levantada  pelo  Ministério  Público,  não  há  de  se

reconhecer qualquer irregularidade.

Sendo assim, diante desse contexto, vislumbro não ser cabível

falar-se em decisão contrária à prova dos autos, tendo em vista que duas foram

as versões discutidas em plenário,  tendo os jurados optado pela tese mais

convincente ao seu entendimento.

Inviabilizando a submissão de acusado a novo julgamento pelo

Conselho de Sentença, quando presentes elementos mínimos para quaisquer

das versões (ministerial ou de defesa) já se manifestou o Superior Tribunal de

Justiça.  

A título meramente exemplificativo:

HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  DUPLAMENTE
QUALIFICADO.   WRIT  SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO  PRÓPRIO.  DESVIRTUAMENTO.
CONDENAÇÃO.  DECISÃO  MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS.
INOCORRÊNCIA.  SOBERANIA DOS  VEREDICTOS.
MANIFESTO  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO
EVIDENCIADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova
jurisprudência da Corte Suprema,  também passou a
restringir  as  hipóteses  de  cabimento  do  habeas
corpus,  não  admitindo  que  o  remédio  constitucional
seja  utilizado  em  substituição  ao  recurso  ou  ação
cabível, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade,
abuso  de  poder  ou  teratologia  jurídica,  em  que  a
ordem possa ser concedida de ofício.
2. Em respeito ao princípio constitucional da soberania
dos veredictos (CF, artigo 5º, XXXVIII, "d"), mostra-se
inviável que este Superior Tribunal proceda a um juízo
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de  valor  acerca  do  nexo  de  causalidade  entre  as
agressões  perpetradas  pelo  paciente  e  a  causa  da
morte  do  ofendido,  sob  pena  de  imiscuir-se,
indevidamente,  na  competência  constitucional
assegurada ao Tribunal do Júri.
3.  Para que a decisão do Conselho de Sentença
seja considerada manifestamente contrária à prova
dos autos, é necessário que a versão acolhida não
encontre  amparo  em  nenhum  dos  elementos
fático-probatórios  amealhados  aos  autos,  o  que
não  é  a  hipótese  dos  autos,  visto  que  existem
fundamentos concretos que dão arrimo à decisão
dos jurados.
4.  Habeas  corpus  não  conhecido.  (STJ.  HC
215.414/MG,  Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe
07/03/2014) (SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

Transcrevo, ainda, julgado do órgão fracionário do nosso Tribunal

de Justiça, trilhando o mesmo entendimento:

PROCESSUAL  PENAL.  APELAÇÃO  CRIMINAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINARES DE NULIDADE.
REJEIÇÃO.  CONDENAÇÃO  POR  HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO.  IRRESIGNAÇÃO DA
DEFESA.  CASSAÇÃO  DA  DECISÃO  POR  SER
CONTRÁRIA  A  PROVA  DOS  AUTOS.
INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Inexiste ofensa à ampla defesa, ao devido processo
legal ou ao direito do acusado indicar profissional de
sua  confiança,  quando  há  nomeação  de  defensor
público  em  favor  de  réu  que,  apesar  de  ciente  da
inércia do seu advogado constituído, não nomeia outro
causídico para patrocinar  sua defesa.  Afinal,  não se
reconhece  nulidade  a  que  deu  causa  o  próprio
acusado, conforme se depreende do disposto no art.
565  do  código  de  processo  penal.  2.  Preliminar  de
nulidade  do  julgamento,  por  falta  de  exame  de
sanidade mental  na pessoa do réu. Não arguida em
momento  oportuno.  3.  Somente  anula-se  o
julgamento do tribunal do juri,  quando a decisão
for  manifestamente  contraria  a  prova  dos  autos.
Adotando  o  Conselho  de  Sentença  versão
existente nos autos, prevalece o veredicto do juízo
natural. Recurso  improvido.  (TJPB;  ACr
200.2009.024954-7/001;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Des. Joás de Brito Pereira Filho; DJPB
11/10/2013; Pág. 11) (SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

Desembargador João Benedito da Silva
18



Apelação Criminal n.º 0001176-33.2008.815.1071

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

   Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito

da Silva, Presidente da Câmara Criminal, que também funcionou como relator.

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.

Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador  de Justiça.

    Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 09 (nove ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR
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