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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000014-10.2009.815.0831 – Comarca
de Cacimba de Dentro/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Edvan Oliveira Silva
DEFENSOR: João Ferreira Furtado Neto
APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO CRIMINAL.  JÚRI. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
PLEITO  PELA  SUBMISSÃO  A  NOVO  JÚRI.
SENTENÇA  PROFERIDA  DE  ACORDO  COM  A
VOTAÇÃO  DOS  JURADOS.  DECISÃO  DO
CONSELHO POPULAR EM CONSONÂNCIA COM
AS PROVAS DOS AUTOS. TESE DA LEGÍTIMA
DEFESA  NÃO  VISLUMBRADA  NO  PROCESSO.
PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO
CORPORAL.  INVIABILIDADE.  ANIMUS
NECANDI  PRESENTE.  MANUTENÇÃO  DA
CONDENÇÃO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS
VEREDICTOS.  SÚPLICA  PELA  CORREÇÃO  DA
PENA.  APLICAÇÃO  DE  CAUSA  ESPECIAL  DE
DIMINUIÇÃO DE PENA. CRIME NÃO COMETIDO
NA  PRESENÇA  DE  CRIANÇA.
IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO
LEGAL.  SENTENÇA  MANTIDA.
DESPROVIMENTO.

1. Para que a conduta do agente se amolde à
legítima  defesa,  é  necessário  que  ela  seja
dirigida  a  uma  agressão  injusta,  atual  ou
iminente  e  contra  direito  próprio  ou  alheio.
Além disso, é necessário que a repulsa tenha
sido utilizada através da utilização dos meios
necessários além da moderação no uso desses
meios.  Por  fim,  é  necessário  o  elemento
subjetivo,  de  forma  que  o  agente  dirija  sua
conduta com o consciente objetivo apenas de
se defender.

2. Tendo  o  agente  oportunidade  de  evitar  a
suposta  agressão sem que seja necessário  o
disparo de arma de fogo,  a  utilização de tal
meio  configura  num  excesso  de  defesa,
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respondendo,  o  agente,  pelo  resultado
provocado.

3.  O simples  fato  do  agente  não  descarregar
todos os projéteis da arma que, não implica em
desistência  voluntária,  ou ausência  de animus
necandi, se os disparos efetuados já teriam sido
suficientes para provocar o óbito do ofendido.

4.  No  Júri,  a  soberania  dos  veredictos  é
princípio  constitucional  absoluto,  só  sendo
possível seu afastamento quando a decisão do
Sinédrio  Popular  não  encontra  qualquer
respaldo nas provas colhidas  no processo.  No
presente  caso,  a  decisão  do  Júri  se  encontra
embasada  no  conjunto  probatório  como  se
encontra nos autos.

5. Havendo duas teses possíveis, corroboradas
por elementos probatórios, a escolha por uma
delas, pelo Conselho de Sentença, impede que
a  decisão  seja  considerada  manifestamente
contrária à prova dos autos.

6.  Recurso  conhecido  a  que  se  nega
provimento.

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,  à  unanimidade,  em negar  provimento  ao
apelo, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Perante  a  Comarca  de  Cacimba  de  Dentro/PB,  Edvan
Oliveira da Silva foi denunciado nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14,
II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio), porque, no dia 30.11.2008,
por  volta  das  14h30min,  na  Rua  Projetada,  Palmeira,  naquela  Comarca,
utilizando-se de arma de fogo, teria tentado ceifar a vida de Pedro Olímpio
da  Silva,  não  consumando  seu  intento  por  circunstâncias  alheias  à  sua
vontade.

Narra  a  denúncia  que  o  acusado  e  o  ofendido  eram
vizinhos  e  naquela  data,  aquele  estava pintando a parede do beco que
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separava as duas residências,  enquanto a vítima se encontrava sentada
próximo à porta da sua casa com a sua filha de dois anos de idade. Em
determinado momento, o apelante sujou a criança de tinta, ocasionando
um desentendimento entre os dois adultos. Durante a discussão, o indiciado
sacou um revólver e efetuou disparos na vítima, atingindo-o no braço e no
abdômen, fugindo do local em seguida.

Laudo Traumatológico (fls. 21).

Denúncia recebida em 15 de Julho de 2009 (fl. 26).

Concluída a instrução, o MM Juiz singular pronunciou o réu
nos termos do art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP, determinando,
por conseguinte, que ele fosse julgado pelo Tribunal do Júri (fls. 73/75).

O incriminado foi submetido a julgamento pelo Sinédrio
Popular  no  dia  15  de  Maio  de  2014,  ocasião  em  que  os  jurados,
desacolhendo a tese de legítima defesa, condenou o acusado nas sanções
do art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Fora fixada uma
pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a
ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto (fls. 175/176).

Inconformada, a defesa dos acusados interpôs a apelação,
sem indicar qual dispositivo servirá como fundamento (fls. 181/182).

Em suas razões recursais (fls. 184/191), argumentou que
a decisão dos jurados fora manifestamente contrária à prova dos autos,
seja  porque  agiu  em  legítima  defesa,  seja  porque  ausente  o  animus
necandi,  tendo  em  vista  que  visou  apenas  a  lesão  corporal.
Subsidiariamente, pugna pela redução da pena corporal tendo em vista o
delito não ter sido praticado na presença de criança.

Ofertadas  as  contrarrazões  ministeriais  (fls.  192/198),
pugnou pelo não provimento do apelo, para manter a sentença em todos os
seus termos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 202/204).

É o relatório.

VOTO

1. Do juízo de admissibilidade recursal:
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O apelo é tempestivo e adequado, além de não depender
de preparo,  por  tratar-se de ação penal  pública  (TJ/PB Súmula  n°  24).
Portanto, conheço do recurso.

2. Da contrariedade à prova dos autos

Pleiteia  o  apelante  que  o  réu  seja  submetido  a  novo
julgamento  sob  o  argumento  de  que  a  decisão  dos  jurados  é
manifestamente contrária a prova dos autos.

Argumenta,  inicialmente,  que o acusado,  ao efetuar os
disparos em face da vítima, o fez em legítima defesa, tendo em vista que
atuou com a finalidade de evitar uma agressão iminente. 

Além  disso,  alega  que  a  arma  estava  plenamente
carregada.  Dessa  forma,  tendo  efetuado  apenas  dois  disparos,  caso  o
“animus  necandi”  estivesse  realmente  presente,  teria  prosseguido  na
empreitada criminosa até ceifar a vida da vítima.

Dessa forma, com base no argumento de que teria agido
com excludente de ilicitude, o delito não poderia ser a ele imputado, sendo
imperiosa sua absolvição. Subsidiariamente, caso esse entendimento seja
superado, pugna pela desclassificação do delito para lesão corporal ante a
ausência do “animus necandi”.

Tais argumentos não merecem prosperar. Senão vejamos:

O  recorrente,  após  ser  pronunciado  e  submetido  a
julgamento perante o Tribunal do Júri,  quando foi  rejeitada sua tesa de
legítima defesa, veio a ser condenado a  uma pena de 07 (sete) anos, 02
(dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente,
em regime semiaberto, nos termos do artigo 121, caput, c/c art. 14, II,
ambos do Código Penal.

Ora, por se tratar de julgamento perante o Tribunal de
Júri, para se anular o veredicto dos jurados, é preciso, nos casos de decisão
manifestamente contrária  à  prova dos  autos,  que o  conjunto  probatório
estabeleça, com segurança, a direção oposta ao seguido pelo Conselho de
Sentença, o que não observado no caso vertente.

A  materialidade  do  crime  restou  demonstrada  e
documentada através do Laudo Traumatológico (fls. 21).
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Quanto à autoria delitiva, o próprio acusado confirmou,
tanto  em  sede  de  inquérito  policial  (fls.  11),  quanto  no  interrogatório
prestado perante a autoridade judicial (fls. 59/60), que efetuou os disparos,
atingindo o ofendido.

Por outro lado, argumenta a defesa, que o pronunciado
teria agido em legítima defesa, objetivando se resguardar de uma futura
agressão da vítima.

Antes  de  adentrar  no  mérito  de  tais  alegações,  é
imperioso  que  se  faça  uma  análise  de  tal  excludente  de  ilicitude
denominada  legítima  defesa.  Para  sua  configuração,  o  ilustre  professor
Guilherme de Souza Nucci elenca os seguintes requisitos::

a) Relativos à agressão:
a.1) A injustiça;
a.2) Atualidade ou iminência;
a.3) Contra direito próprio ou de terceiro;

b) Relativos à repulsa:
b.1) Utilização dos meios necessários;
b.2) Moderação;

c)  Relativos  ao  ânimo do  agente:  Elemento
subjetivo,  consistente  na  vontade  de  se
defender.

Dessa forma, para que a conduta do agente se amolde à
legítima defesa, é necessário que ela seja dirigida a uma agressão injusta,
atual  ou  iminente  e  contra  direito  próprio  ou  alheio.  Além  disso,  é
necessário  que  a  repulsa  tenha  sido  utilizada  através  da  utilização  dos
meios necessários além da moderação no uso desses meios.  Por  fim,  é
necessário o elemento subjetivo, de forma que o agente dirija sua conduta
com o consciente objetivo apenas de se defender.

Feito essas considerações, vamos ao caso concreto. No
interrogatório de fls. 59/60, o acusado relata:

“  […]  Que  nesse  momento  a  vítima  deu  a
criança  para  a  esposa  e  veio  para  cima  do
acusado;  que  neste  momento  ele  interrogado
foi  para  casa  e  pegou  a  arma;  que  quando
atirou na vítima esta estava com uma criança
no colo e desarmado [...]”

Percebe-se,  portanto,  que  pelo  relato  do  próprio  réu,
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ainda que a agressão iminente da vítima fosse injusta, o acusado não fez
uso dos meios necessários à repulsa dessa suposta agressão, tampouco fez
uso moderado desses meios. Isto porque, conforme o próprio depoimento
do apelante, durante a discussão, adentrou em sua residência para buscar a
arma. Percebe-se, portanto, que o ofensor sai do recinto da discussão, vai
até sua casa para buscar o revólver, e então, retorna em direção à vítima.
Ora,  se  a  intenção era  apenas  evitar  uma suposta  agressão,  a  simples
retirada do local já seria suficiente para tal intento. 

Se não bastasse isso, ao retornar com a arma, encontrou
a vítima desarmada e com uma criança no colo, o que denota, de forma
mais  incisiva,  a  desproporcionalidade  da  sua  conduta  ante   a  suposta
agressão,  o  que  afasta,  de  forma  peremptória,  a  alegação  de  legítima
defesa.

No  tocante  a  ausência  de  animus  necandi,  a  defesa
argumenta que o acusado poderia ter continuado com a conduta até atingir
o óbito da vítima, contudo interrompeu a execução de forma espontânea,
de modo que tal conduta não se enquadraria em tentativa de homicídio,
mas sim lesão corporal. Alega que a arma encontrava-se completamente
carregada e que, efetuados apenas dois disparos, interrompeu a execução,
não dando prosseguimento por livre e espontânea vontade.

Tal argumento também não corresponde à realidade. Isto
porque,  não  há,  nos  autos,  provas  de  que  a  arma  encontrava
completamente  carregada,  tendo  em  vista  que  o  acusado  a  perdera
enquanto empreendia fuga. 

Além  disso,  conforme  os  depoimentos  testemunhais
colhidos das testemunhas, bem como da própria vítima, ainda que apenas
dois  disparos  tenham atingido  a  vítima,  três  foram  efetuados,  tendo  o
terceiro não atingido o alvo.

Não bastasse, o simples fato de não descarregar todos os
projéteis da arma, não implica em desistência voluntária, ou ausência de
animus necandi, se os disparos efetuados já teriam sido suficientes para
provocar o óbito do ofendido.

Assim,  tendo  um  dos  disparos  atingido  a  vítima  no
abdômen e, conforme o Laudo Traumatológico de fls. 21, ocasionou perigo
de vida ao ofendido, o animus necandi encontra-se presente, não havendo
o que se falar em desclassificação para lesão corporal.

Portanto,  como se percebe,  a  decisão dos Jurados não
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contrariou  a  prova  dos  autos,  pois,  para  prover  recurso  com base  em
decisão  contraria  às  provas  dos  autos,  faz-se  mister  que  a  decisão  do
Conselho  de  Sentença  esteja  inteiramente  divorciada  da  realidade  do
processo, que não é o caso dos autos.

Sobre  o  assunto,  importante  transcrever  o  pensar  do
sabatinado Júlio Fabrini Mirabete (in Código de Processo Penal Interpretado,
11ª edição, 2003, p. 1488), in verbis:

“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” (realcei).

No mesmo sentido, é a posição de Fernando Capez (in
Curso de processo penal,  Ed.  Saraiva,  1997,  p.  365),  ao asseverar  que
contrária  à  prova  dos  autos  é  a  decisão  que  não  encontra  amparo  em
nenhum elemento de convicção colhido sobre o crivo do contraditório.

Logo, somente a decisão do júri que não tenha respaldo
nos elementos de convicção colhidos no decorrer da instrução é que haverá
de motivar a um novo julgamento.

Por  conseguinte,  não  sendo  a  decisão  dissociada  do
conjunto probatório, não merece qualquer modificação e, no presente caso,
não há razões convincentes de que a direção tomada pelo Sinédrio Popular
se mostre contrária a prova autos, agindo, com acerto, ao repelir a tese
defensiva  de  negativa  de  autoria,  sendo,  então,  soberana  pelos  seus
próprios termos, por força constitucional.

Ora, como já sabido, é lícito o Tribunal do Júri optar por
uma das  versões  lançadas  em Plenário  como das  mais  verossímeis  dos
autos, ainda que não seja ela, eventualmente,  a melhor decisão para o
caso, posto que sua decisão é soberana.

Além do  mais,  não  seria  qualquer  dissonância  entre  o
veredicto  e  os  elementos  de  convicção  colhidos  na  instrução  que
autorizariam a cassação do julgamento.
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Quanto  à  matéria  discutida,  eis  a  jurisprudência  de
nossos tribunais:

“Não se pode 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.” (TJPR - RT 590/405)

“A decisão do Júri somente comporta Juízo de
reforma,  que  desatende  ao  respeito  devido  à
soberania  de  seus  pronunciamentos,  quando
manifestamente contrária à verdade apurada no
processo,  representando  distorção  de  sua
função de julgar”. (TJSP - RT 642/287)

“Decisão  contrária  à  prova  dos  autos.  É
unicamente a que não tem nenhum apoio em
qualquer dos elementos existentes no processo”
(TJRS  -  RJTJERGS  187/133).  No  mesmo
sentido, TJSP: RT 551/321, 662/272.

Assim, é lícito e juridicamente aceitável  ao Tribunal  do
Júri optar por uma das versões havidas como das mais verossímeis dos
autos,  ainda que não seja ela,  eventualmente, a melhor decisão para o
caso. Nesse sentido é a remansosa a jurisprudência:

JÚRI – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA
À  PROVA  DOS  AUTOS  –  INOCORRÊNCIA  –
Havendo no processo provas a sustentarem a
versão  dos  fatos  acolhida  pelo  Conselho  de
Sentença, não há como cassar a decisão deste,
sob  pena  de  afronta  à  soberania  do  Tribunal
Popular,  constitucionalmente  assegurada  -
Recurso  defensivo  desprovido.  (TJMG  –  APCR
000.301.105-3/00  –  3ª  C.Crim.  –  Rel.  Des.
Odilon Ferreira  – J.  25.03.2003) (Ementas no
mesmo sentido)

APELAÇÃO CRIMINAL –  TRIBUNAL DO JÚRI  –
HOMICÍDIO  QUALIFICADO  –  DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS
AUTOS  –  INOCORRÊNCIA  –  JURADOS  QUE
OPTARAM  PELA  VERSÃO  VEROSSÍMIL
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APRESENTADAINTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DOS
FATOS  –  RECURSO  IMPROVIDOMANTIDA
INTACTA A DECISÃO OBJURGADA – A decisão
proferida  pelo  tribunal  popular  do  júri  só  é
manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos
quando completamente dissociada do conjunto
probatório, ou quando não encontra suporte em
nenhum elemento de prova coligido nos autos.
(TJMT – ACr 20766/2002 – 2ª C.Crim. – Rel.
Des.  Manoel  Ornellas  de  Almeida  –  J.
02.04.2003)

“Júri  – decisão contrária à prova dos autos –
Inocorrência – Opção dos jurados por uma das
versões  contidas  nos  autos  –  Recurso  não
provido” (TJSC - JTJ 236/300).

Portanto, não conseguindo a tese defensiva de legítima
defesa, defendida em plenário, convencer os Jurados, eis que os elementos
probatórios contidos dos autos comprovaram a responsabilidade delitiva do
réu, não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos
autos, devendo ser mantida a soberania do veredicto popular.

Portanto,  se  o  contexto  fático-probatório  coligido  no
processo  emerge  a  culpabilidade  do  acusado,  acolhida  pelo  Conselho  de
Sentença,  não  pode  esta  Corte  cassar  tal  decisão,  por  sublimação  do
princípio  constitucional  da soberania dos veredictos,  mesmo porque foi  a
opção adotada entre as teses discutidas em plenário.

3. Do erro ou injustiça na aplicação da pena

A Defesa do réu, pleiteia, alternativamente, a redução da
reprimenda corporal. Argumenta que o o magistrado singular não aplicou a
causa especial de diminuição de pena no que concerne ao fato do crime não
ter sido praticado na presença de uma criança.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a fixação da pena é
questão  que  se  insere  na  órbita  de  convencimento  do  magistrado,  no
exercício  de  seu  poder  discricionário  de  decidir,  quando,  ao  sopesar  a
situação  sócio-delitiva  do  réu  configurada  nos  autos,  estabelece  a
quantidade que julga suficiente à hipótese concreta, para a reprovação e
prevenção do crime, desde que observados os vetores insculpidos no art.
59 do CP e os limites estabelecidos pela norma penal.

Esse é o entendimento já pacificado no E. STJ:
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“A  ponderação  das  circunstâncias  judiciais  do
art.  59 do Código Penal  não é uma operação
aritmética,  em  que  se  dá  pesos  absolutos  a
cada uma delas, a serem extraídas de cálculo
matemático  levando-se  em  conta  as  penas
máxima e mínima cominadas ao delito cometido
pelo  agente,  mas  sim  um  exercício  de
discricionariedade  vinculada.  3.  Ordem
denegada.” (STJ - HC 154.600/RS – 5T - Rel.
Min.  Jorge  Mussi  -   Julg.  24/04/2012  -  DJE
10/05/2012)

Perlustrando os termos da sentença referentes à 1ª fase
da aplicação da pena, observa-se que o MM Juiz singular sopesou cada item
das circunstâncias judiciais, de acordo com os elementos colhidos durante
toda  a  marcha  processual,  atendendo,  sobremaneira,  aos  princípios  da
proporcionalidade e da razoabilidade.

No  tocante  à  causa  especial  de  diminuição  de  pena
relacionada ao fato do delito não ter sido praticado na presença de criança,
além de não haver previsão legal quanto a este redutor, o crime, de fato, foi
praticado na presença de uma criança de apenas 02 (dois) anos de idade,
de modo que, ainda que existisse tal minorante, não poderia ser aplicada.

Por tais considerações, em harmonia com o parecer da
douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  nego  provimento ao  apelo,  para
manter  a  sentença  tal  como lançada,  consoante  os  fundamentos  acima
sopesados.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Desembargador João
Benedito  da  Silva,  dele  participando,  além  de  mim,  Relator,  o
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho. 

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Francisco Sagres Macedo Vieira, 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, aos 14 (quatorze) dias do mês de abril do ano de 2015.

João Pessoa, 15 de abril de 2015

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                 - Relator -
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