
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015697-90.2014.815.2002 –  1ª  Tribunal  do  Júri  da
Comarca da Capital
RELATOR: O Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Ministério Público do Estado da Paraíba
APELADO: Emisson Tavares da Silva
ADVOGADOS: José Celestino Tavares de Sousa (Defensor Público)

APELAÇÃO CRIMINAL –  JÚRI –  HOMICÍDIO
QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – REJEIÇÃO DO
CONSELHO  DE  SENTENÇA  –  TESE  DA  LEGÍTIMA
DEFESA  ACOLHIDA  PELOS JURADOS –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
CONJUNTO PROBATÓRIO A ATESTAR A AUSÊNCIA
DE  MODERAÇÃO  NA AÇÃO  DELITIVA –  DECRETO
BASEADO APENAS NA ISOLADA PALAVRA DO
ACUSADO – VERSÃO QUE NÃO ENCONTRA SUPORTE
NO CONJUNTO PROBANTE –  NECESSIDADE DE
SUBMETER O RÉU A NOVO JULGAMENTO PELOS
JURADOS – PROVIMENTO.

–  Impõe-se reconhecer, como manifestamente contrária à
prova dos autos, a decisão do Júri que não reconhece a prática
do crime de homicídio qualificado, acolhendo a tese de legítima
defesa, baseada apenas na palavra do réu, cuja versão não
encontra suporte nos autos.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  estes autos acima
identificados. 

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba,  à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO PARA
SUBMETER O RÉU A NOVO JÚRI.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal (fls. 228/232) interposta pelo
Ministério Público do estado da Paraíba contra veredicto proferido pelo 1º Tribunal
do Júri da Comarca da Capital, que absolveu o réu Emisson Tavares da Silva  da
acusação de suposto cometimento do crime de homicídio qualificado na forma tentada,
reconhecendo, por maioria, a tese defensiva consistente na legítima defesa.



Narra a peça vestibular acusatória (fls. 02/04) que, no dia 30 de
dezembro de 2013, no Loteamento Planície Dourada, no bairro Valentina Figueiredo, o
acusado, por motivo torpe e sem possibilitar qualquer chance de defesa, tentou matar,
por disparos de arma de fogo, a vítima Janilson Barbosa da Silva, não concretizando sua
ação por circunstâncias alheias a sua vontade.

Relata a denúncia que a vítima encontrava-se  em  sua
propriedade, quando foi surpreendida pelo acusado, que, após ameaças, sacou uma arma
e efetuou disparos de arma de fogo, atingindo o ofendido, que imediatamente foi levado
ao hospital, e após os devidos cuidados médicos, logrou sobreviver. Colhe-se também
que o fato foi motivado por brigas anteriores entre vítima e acusado, havendo notícia de
que esta já chegou a agredir fisicamente o filho e a ex-companheira do ofendido.

Em razão desses fatos, foi denunciado pelo crime de homicídio
qualificado, na forma tentada.

A denúncia foi recebida no dia 07 de maio de 2014 (fls. 65/67).

Ultimada a fase do judicium acusationis, o acusado restou
pronunciado nas penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II do Código Penal
(fls. 130/136).

Transcorridos os trâmites processuais, o 1º Tribunal do Júri, em
sessão realizada no dia 04/11/2015, conforme ata de fls. 219/223, acolheu a tese da
defesa, absolvendo o acusado por legítima defesa.

Nas razões do apelo ministerial (fls. 228/232), alega  que  a
decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que a
tese  de  legítima  defesa  não  se  coaduna  com  as  evidências  produzidas  durante  a
instrução criminal. Pugna, assim, pela determinação de um novo julgamento popular
pelo 1º Tribunal do Júri da Comarca de João Pessoa, com fundamento no CPP, art. 593,
III, “d”, e §3º.

O recorrido ofereceu contrarrazões pelo desprovimento do apelo
(fls. 233/239).

A Procuradoria de Justiça, através do parecer de fls. 253/260,
opinou pelo provimento do recurso, anulando-se o julgamento para que o réu seja
submetido a novo Júri.

É o relatório.

VOTO: 

Compulsando os autos, tenho que assiste razão ao Ministério
Público quando sustenta que a decisão do Júri se  manifesta contrária às provas dos
autos, uma vez que a versão trazida pelo acusado não encontra  suporte  no caderno
processual.

É cediço que o Júri, diante da soberania de seus veredictos, tem
plena  liberdade de decisão entre  as  versões  que a  prova apresenta.  Todavia,  não se
admite que a decisão não encontre apoio no acervo probatório produzido ao longo da



persecução penal.

Na hipótese dos autos, os jurados acolheram a tese de legítima
defesa. A meu ver, todavia, a decisão do Júri foi proferida ao arrepio de tudo o que se
demonstrou  no  decorrer  da  instrução,  sem  suporte  algum  a  justificar  o  acerto  da
conclusão adotada.

Ora,  para que se acolha a excludente de ilicitude – legítima
defesa  –  necessita-se  que  sejam preenchidos  todos  os  requisitos  configuradores
dessa situação previstos no art. 25 do CP (“Entende-se em legítima defesa quem,
usando  moderadamente  dos  meios  necessários,  repele  injusta  agressão,  atual  ou
iminente,  a direito seu ou de outrem”).  In casu,  não há prova alguma de que tenha
havido qualquer injusta agressão por parte da vítima.

Ao  contrário,  revela  o  acervo  probatório  dos  autos  que  o
acusado foi o autor do homicídio, havendo indicativos de sua conduta criminosa desde o
início de tudo o que foi relatado pelas testemunhas. Ademais, o apelado em momento
algum negou a autoria do fato, apenas escusando-se da culpabilidade sob a tese da
legítima defesa, visto que era flagrante a inimizade preexistente entre este e a vítima.

Infere-se de toda a instrução dos autos que o réu possuía uma
desavença com o filho do ofendido, que tomou proporções familiares, em razão de um
antigo namoro pueril.

Pelo que se apurou dos relatos das testemunhas,  vítima e do
próprio  acusado,  existia  certa  rivalidade,  motivada  por  ciúmes,  entre  este  e
JARLISSON, filho do ofendido JANILSON, por causa de uma mulher de nome Bruna,
com quem ambos tiveram um relacionamento. Tal inimizade gerou diversas desavenças
entre a família da vítima e o acusado, que já teria atentado contra vida de Jarlisson no
ano de 2010, baleando-o na mão, bem como à mãe deste e ex-companheira da vítima, a
sra. VANDILÂNEA FREIRE, a quem agrediu com um murro no olho direito.

O  réu  insistiu  em  seus  depoimentos  que  todas  as  agressões
praticadas haviam sido precedidas de ameaças e provocações por parte da vítima e de
seus  familiares.  Narrou,  inclusive,  que,  no dia  do fato,  foi  ao bairro  Valentina  para
visitar seu filho, quando se deparou com a vítima, que, mais uma vez começou a lhe
fazer ameaças. Como não sabia qual seria a reação do réu, foi para a casa da sua então
namorada Carol, voltando ao local do fato já armado para “trocar uma ideia” com o
ofendido. Lá eles começaram a discutir, tendo a vítima, em um dado momento, corrido
para dentro de casa, como se fosse pegar uma arma. Foi nesta oportunidade que efetuou
cinco disparos contra aquela.

É relevante,  contudo,  observar,  que  em nenhum momento o
réu logrou provar suas alegações por  qualquer  meio  de prova  admitido,  sequer  a
testemunhal.  Suas declarações estão isoladas de todo contexto probatório,  sequer há
supedâneo para lastrear uma tese fundada em legítima defesa, máxime porque esta exige
moderação,  quando  não,  proporção  àquela  suportada.  Neste  ínterim,  cinco  tiros
desferidos, contra um simples ensaio da vítima de que iria se armar passa ao largo
de  uma  reação  moderada  de  defesa  legítima  da  própria  vida.  Assim  já  se
posicionaram outros Tribunais pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  RECURSO  MINISTERIAL.



PRELIMINAR  DE  INTEMPESTIVIDADE  ACOLHIDA.  LESÃO
CORPORAL GRAVE.  LEGÍTIMA DEFESA.  EXCLUDENTE DE
ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DA  PENA.  ART.  77  DO  CP.
INAPLICABILIDADE . RECURSO IMPROVIDO. 1. É cediço que a
data do termo inicial do prazo recursal para o Ministério Público, o
Excelso Supremo Tribunal Federal e o Colendo Superior Tribunal de
Justiça  firmaram  entendimento  no  sentido  de  que  deve  ser
considerada a  data  da entrada do processo na secretaria  do órgão.
Dessa maneira, levando-se em consideração a melhor das hipóteses,
começou a ser contado o prazo recursal no dia 18.01.2012, quinta-
feira, e encerrou-se no dia 22.01.2012. Todavia, o presente recurso
somente veio a ser protocolado em 24.01.2012 (Termo de apelação à
fl. 134), sendo, portanto, intempestivo. Preliminar acolhida. 2. Não
subsiste nos presentes autos a assertiva de que a apelante tenha agido
em  legítima  defesa,  pois  ainda  que  a  vítima  tivesse  agredido
injustamente a apelante, não se pode ignorar o fato de que a mesma
não  empregou  moderadamente  os  meios  de  que  dispunha  para
encerrar a contenda. Isto porque, ao invés de se utilizar de qualquer
outro  meio  capaz  de  cessar  a  injusta  agressão,  preferiu  lesionar
violentamente seu marido com uma navalha que foi buscar dentro de
casa e feri-lo na rua, o que também afasta a atualidade da agressão. 3.
Assim  sendo, para  que  reste  configurada  a  legítima  defesa,
conforme  dispõe  o  art.  25  do  Código  Penal  Brasileiro,  faz-se
necessária  a  presença  de  alguns  requisitos,  quais  sejam:  a
moderação nos meios utilizados, a fim de evitar injusta agressão,
atual e iminente, a direito próprio ou de outrem. Com efeito, in
casu,  inexistiu  moderação  dos  meios  necessários,  elemento
integrante da excludente de criminalidade. Ora, moderação é a
razoável  proporção  entre  a  defesa  empreendida  e  o  ataque
sofrido, que merece ser apreciada no caso concreto, de modo relativo,
pois, ainda que a vítima tenha chegado às vias de fato com a acusada,
o que se admite apenas para mero efeito de argumento, não há como
admitir que fosse necessário lesioná-la com uma navalha, inclusive,
as agressões apenas cessaram quando a apelante foi desarmada pelo
filho da vítima, que a tudo presenciou. Por conseguinte, não procede
a  tese  de  legítima  defesa  suscitada.  4.Não  merece  acolhimento  o
pedido de suspensão da pena, eis que tal benefício, previsto no art. 77
do Código Penal, não se mostra adequado para os fins de repressão e
prevenção  ao  caso  em tela.  Isso  por  que,  não  obstante  seja  a  ré
primária,  a  culpabilidade  e  as  circunstâncias  do  crime  foram
desfavoráveis, assim, nos moldes do art. 77, II, do referido diploma, o
sursis não deve ser concedido se não preenchidos todos os requisitos
ali  constantes.  5.  Recurso  Ministerial  não  conhecido.  Recurso  da
defesa conhecido e não provido. (TJ-PA - APL: 201230050952 PA,
Relator:  BRIGIDA  GONCALVES  DOS  SANTOS,  Data  de
Julgamento: 13/06/2014, 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data
de Publicação: 18/06/2014)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
SENTENÇA  ABSOLUTÓRIA.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.  APELO
MINISTERIAL. VERSÃO DO RÉU NÃO CONFIRMADA PELAS
TESTEMUNHAS  E  PELA  PERÍCIA.  INEXISTÊNCIA  DE
LEGÍTIMA DEFESA.  FALTA DE  MODERAÇÃO  DOS  MEIOS
EMPREGADOS.  QUANTIDADE  DE  DISPAROS
DESPROPORCIONAL À AGRESSÃO. DECISÃO DOS JURADOS
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS.



NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO JÚRI. RECURSO PROVIDO
DE FORMA UNÍSSONA. 1 - Para que se configure a excludente de
ilicitude da legítima defesa, é necessário que a agressão seja injusta,
atual  ou  iminente,  contra  direito  seu  ou  de  outrem,  e  haja  o  uso
moderado  dos  meios  para  repudiá-la.  2  -  Inexistindo  prova  nos
autos de que tenha havido agressão por parte da vítima, e tendo a
vítima sido atingida por 05 (cinco) disparos, não há que se falar
em legítima defesa por excesso dos meios empregados na repulsa,
sendo  o  ato  empreendido  desproporcional  à  ofensa.  3  -
Comprovada a falta de moderação na legítima defesa, estando a
decisão  dos  jurados  completamente  divorciada  do  contexto
probatória,  é  de  ser  anulada  por  manifestamente  contrária  à
prova dos autos, nos termos do art. 593, III, d, do CPP. 4. Apelo
provido.  Decisão  unânime. (TJ-PE -  APL:  2085532  PE,  Relator:
Cláudio Jean Nogueira Virgínio, Data de Julgamento: 07/08/2013,  3ª
Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/08/2013)

Infere-se, pois, que a decisão dos jurados mostrou-se
manifestamente dissonante dos elementos probatórios colhidos, impondo-se, por
conseguinte, sua cassação, a fim de ser o acusado submetido a novo julgamento perante
o Júri Popular.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo ministerial,
em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça, para anular o julgamento do
Tribunal do Júri, devendo outro ser realizado.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Márcio Murilo da Cunha Ramos,  Presidente  da Câmara Criminal e relator, dele
Participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Guedes  Cavalcanti
Neto (Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Sr. Des  Joás de Brito Pereira
Filho), revisor e Carlos Martins Beltrão Filho. Ausentes justificadamente os Des. João
Benedito da Silva e Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor  José Marcos
Navarro Serrano, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 09 de junho de 2016.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


