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Se o Conselho de Sentença optou por uma das
versões  apresentadas,  amparado  pelo  acervo
probatório,  não  há  que  se  falar  em  decisão
manifestadamente  contrária  à  prova  dos  autos,
devendo a mesma ser  mantida,  em respeito  ao
Princípio da Soberania Popular do Júri.

A decisão popular somente pode ser cassada por
contrariedade à prova quando o posicionamento
dos  jurados  se  mostrar  arbitrário,  distorcido  e
manifestamente  dissociado  do  conjunto
probatório, o que, indiscutivelmente, não é o caso
dos autos, já que o Conselho de Sentença tem
seguro apoio na prova reunida.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima

identificados;
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ACORDA 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

Cuida-se  de  Apelação  Criminal  (fl.  355)  manejada  por  João

Paulo dos Santos Brito, face a decisão do 1º Tribunal do Júri da comarca

de  Campina  Grande que,  acolhendo  a  tese  ministerial,  condenou-o  pela

prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, inciso I e IV do

Código Penal) em desfavor da vítima Pedro Henrique Rodrigues da Silva.

Em suas razões recursais (fls. 384/391), o Apelante pugnou pela

anulação do julgamento por ser a decisão manifestamente contrária às provas

dos autos uma vez que estaria neles demonstrado que o homicídio em questão

fora privilegiado, por motivo de relevante valor,  decorrente das provocações

realizadas pela vítima.

Pleiteiou,  também,  a  anulação  da  decisão  colegiada  quanto  à

qualificadora  do  uso  de  recurso  que  impossibilitou  a  defesa  da  vítima,

porquanto divorciada da prova produzida.

Contra-arrazoando (fls. 407/411),  o Representante do Ministério

Público a quo pugnou pela manutenção da sentença objurgada in totum.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer, de fls. 418/424,

opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Desembargador João Benedito da Silva
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O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia (fls. 02/06) em desfavor de João Paulo dos Santos Brito e Isaías

Borges da Silva, dando o primeiro como incurso nas sanções penais do artigo

121, §2º, incisos I e IV do CP c/c artigo 1º da Lei n. 8.072/90 e o segundo

pelo artigo 348,  caput do CP por, no dia 28 abril de 2013, ter o denunciado

João Paulo subtraído a vida da vítima Pedro Henrique Rodrigues da Silva,

conhecido por “Ika”, por intermédio de golpes de arma branca, enquanto Isaías

Borges teria o auxiliado a se subtrair da ação da autoridade pública, tanto no

que concerne a sua fuga, quanto ao fato de esconder o instrumento utilizado no

crime.

Processado,  regularmente  o  feito,  veio  o  réu  João  Paulo  dos

Santos Brito a ser pronunciado nas sanções penais do artigo 121, §2º, incisos I

e  IV  do  CP,  enquanto  o  réu  Isaías  Borges  da  Silva  foi  absolvido

sumariamente por restar comprovado que ele não teria participado do crime,

mas, sim, tentado socorrer a vítima (fls. 258/260).

Submetido o réu ao Conselho Popular, veio esse a  condená-lo

nos  mesmos  termos  da  tese  acusatória  (vide fls.  343/344),  refutando,  por

maioria,  a  tese  de  que  teria  agido  sob  o  domínio  de  violenta  emoção  em

seguida de injusta provocação da vítima, vindo o Presidente do Tribunal do Júri

a proferir sentença de fls. 350/352, imputando-lhe uma pena de 18 (dezoito)

anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado, pela

prática  do  crime capitulado no artigo 121,  §2º,  incisos  I  e  IV  do Código

Penal.

Irresignado, o apelante manejou recurso apelatório pugnando pela

anulação do julgamento por ser a decisão manifestamente contrária às provas

dos autos uma vez que estaria neles demonstrado que o homicídio se deu em

legítima defesa, decorrente das provocações realizadas pela vítima.

Desembargador João Benedito da Silva
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Pleiteiou,  também,  a  anulação  da  decisão  colegiada  quanto  à

qualificadora  do  uso  de  recurso  que  impossibilitou  a  defesa  da  vítima,

porquanto divorciada da prova produzida.

Tais pretensões, no entanto, não merecem acolhida, pois, ao meu

ver, a prova dos autos permite, claramente, a conclusão a que chegou o Corpo

dos Jurados.

Além do mais, o aludido dispositivo (artigo 593, III, alínea “d” do

CPP) deve ser interpretado como regra excepcionalíssima, cabível, somente,

quando  não  houver,  ao  senso  comum,  material  probatório  suficiente  para

sustentar a condenação.

Dito  isso,  percebe-se  que,  no  caso  em  apreço,  os  elementos

colacionados aos autos autorizam aos jurados optarem por uma das versões

apresentadas para os fatos, no caso a tese ministerial.

È  que a  materialidade restou consubstanciada pelo  boletim de

ocorrência de fls. 12/17, pelo laudo tanatoscópico de fls. 60/61 e pelo laudo de

exame em local de morte violenta de fls. 68/78.

Já  a  autoria,  por  sua  vez,  se  fez  comprovada  pela  confissão

qualificada do réu e as declarações prestada pelas testemunhas, em especial

por Ana Lúcia Sobral, conhecida por “Aninha”. Vejamos:

A testemunha Ana Lúcia Sobral, quando da sede policial, disse:

[…] que a declarante na oportunidade estava com dois
piercings no lábio inferior, uma na sobrancelha direita,
um na língua e um no umbigo; que no veículo estavam
as pessoas de Isaias, João Paulo e um outro amigo de
Isaias,  cujo  nome não sabe dizer;  que a declarante
aceitou  o  convite  e  todos  antes  de  chegarem  em

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal n. 0018874-55.2013.815.0011

Galante pararam na casa de Larissa,  na entrada do
distrito de Galante;  que foi a primeira vez que viu a
pessoa de João Pauloe  o conheceu no momento que
entrou no carro de Isaias; que na casa de taipa, a qual
estava  Larissa,  encontrou  uma  conhecida  da
declarante  de  nome  Roberta,  prima  de  Larissa,  a
própria Larissa, Luisa e Lourdinha; que as quatro eram
primas; que ficaram frente a casa bebendo run montila
com coca, na frente da casa de Larissa [...]  que logo
que  chegaram  no  mercado,  ficaram  em  um  balcão
perto do palco; que, de pronto, João Paulo começou a
querer ficar com a declarante, sempre a puxando para
perto dele; que João Paulo disse que queria ficar com
a declarante; que todos ficaram dançando entre si; que
Isaias  dançava  com  Larissa;  que  a  declarante  não
dançou com ninguém; que, em determinado momento,
a declarante e Roberta saíram do mercado, com intuito
de  Roberta  encontrar  uma  amiga;  que  lá  fora  a
declarante viu um conhecimento de nome Ika e este
ao  vê-la  disse:  “eu  quero  falar  com  você”;  que  a
declarante entendeu que Ika quis também ficar com a
declarante;  que  Roberta  rapidamente  puxou  a
declarante mas não disse se conhecia Ika, nem que o
mesmo era companheiro de Larissa; que retornaram
para a mesa e pouco tempo depois começou o bingo;
que não viu mais Ika; que após o bingo, recomeçou o
forró; que Ika ficava andando no salão e, de repente,
se  dirigiu  até  a  declarante  e  a  agarrou,  inclusive  a
beijou no pescoço; que a declarante repeliu o beijo e
Ika  seguiu  para  o  lado  do  banheiro;  que,  neste
momento,  João  Paulo  estava  dançando  com
Lourdinha e Larissa estava dançando com Isaias;
que  Larissa  solta  Isaias  e  se  aproxima  da
declarante dizendo: “ele é o meu ex-marido”; que a
declarante  disse  que  nada  tinha  haver  com  a
história;  que Larissa então a  deixou e  se dirigiu
para  João  Paulo,  começando  a  dançar  com  a
mesma;  que  Lourdinha  que  estava  dançando  com
João Paulo ficou dançando com Isaias; que Larissa e
João Paulo ficaram dançando e conversando; que Ika,
neste momento, passou para fora do mercado; que Ika
retornar até a mesa da declarante e toma uma dosa de
run  montila  com  coca;  que  João  Paulo  deixa  de
dançar com Larissa e se aproxima de Ika, abraça-o
e aparentemente  conversa  com Ika;  que os  dois
saíram abraçados  para  o  lado  do  banheiro;  que
Isaias saiu atrás de João Paulo e Ika; que Larissa
se aproximou da mesa e disse a Roberta: “dessa
noite Ika não passa”; que muito rapidamente João
Paulo retornou com uma faca na mão direita, suja
de sangue, e se aproximou da declarante e disse:
“vamor  para  o  carro”;  que  a  declarante  resistiu
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mas o mesmo a arrastou até o carro de Isaias, que
estava estacionado próximo ao mercado; que João
Paulo a colocou dentro do banco de trás do carro,
a trancando; que João Paulo abriu a mala do carro
de Isaias e colocou a faca dentro de uma mochila
escolar que se encontrava no interior da mala; que
João Paulo a  deixou trancada dentro do carro e
retornou para  o  interior  do  mercado;  que  pouco
tempo depois, João Paulo voltou com um copo de
bebida e Isaias o seguia muito nervoso; que João
Paulo  estava  muito  tranquilo;  que  Isaias  estava
com a calça e os dedos sujos de sangue e muito
atordoado jogou o copo de bebida de João Paulo;
que João Paulo disse para a declarante: “matei um
rapaz  no  mercado”;  que  Isaias  disse  para  João
Paulo: “porque você fezi sso com o menino?” mas
João Paulo só ficou calado; que  Isaias  entrou no
carro  com  João  Paulo  no  banco  do  carona  e  a
declarante no banco de trás; que João Paulo disse que
tinha colocado a faca na mala e Isaias muito nervoso
disse  que  era  para  ter  deixada  na  frente  para  ser
jogada fora […] que os três seguiram para o Hospital
de  Galante,  pois  Isaias  disse  que  iria  buscar
enfermeira  para  tentar  socorrer  a  vítima;  que,  no
caminho,  João  Paulo  disse:”eu  vou  enterrar  a
faca” e Isaias concordou dizendo que era para não
deixar  digitais;  que,  em  frente  ao  Hospital,  a
declarante viu que Cupim, um popular amigo de todos
os  anteriormente  citados,  e  mais  duas  meninas
chegaram na moto para também pedir ajuda; que João
Paulo mandou que a declarante fosse embora e não
dissesse nada a Polícia, senão a mataria […] que, no
outro dia, Isaias foi até a casa da declarante e disse
que  João  Paulo  havia  dito  que  não  era  para  ir  à
polícia,  senão ela  seria  morta;  que Isaias disse que
João Paulo havia enterrado a faca em Galante; que a
declarante recorda que a faca é de tamanho médico,
com cabo escuro,  revestido de couro;  que a  lâmina
tinha dentes; que a declarante sabe que João Paulo é
marchante e trabalha no matadouro do Sitio Luna em
Queimadas/PB […] (fls. 50/52) (grifei).

Em Juízo, ratificou os fatos aludidos nas declarações em sede

policial e disse:

[…] que Larissa começou a conversar com João Paulo
e dançaram; que a vítima continuou do lado de fora e
entrou no local só quando ia começar o bingo […] que
ela saiu com Roberta para ir lá fora ver se uma prima
dela havia chegado e a vítima estava do lado de fora;

Desembargador João Benedito da Silva
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que ele a puxou dizendo que queria falar com ela e ela
disse que não ia  falar  com ele;  que ela voltou para
dentro; que depois de algumas horas, ele a puxou pelo
braço e puxou para o lado de fora  do mercado,  no
escuro, e disse que queria ficar com ela e ela disse
que  não  queria  ficar  com  ele;  que  ele  continuou
insistindo, ela disse que não e entrou; que João Paulo
viu na hora que a vítima a puxou; que João Paulo não
disse nada; que, naquela noite, ela só conversou com
João Paulo, não ficou com ele; que a vítima entrou deu
um beijo no pescoço dela e seguiu para o banheiro e
João Paulo foi atrás […] que Isaías estava dançando
com Larissa e João Paulo com Roberta […] que ela
não sabia que ele estava armado; que ela só viu ele
armado na hora que João Paulo saiu do banheiro; que
ela o viu com uma faca ensanguentada […] que João
Paulo pegou o braço dela e a puxou para fora, para o
carro de Isaías; que João Paulo estava nervoso; que
ele continuou com ela na mão; que João Paulo disse
que tinha acabado de matar um menino mas ela não
sabia que era “Ika”; que ele abriu a mala do carro de
Isaías e colocou a faca […] que ela foi na moto com
João Paulo e Cupim, seguindo o carro de Isaías até o
hospital  […]  que  confirma  que  ouviu  Larissa  disse:
“dessa  noite  Ika  não  passa!”;  que  João  Paulo  e  a
vítima  já  tinham ido para o banheiro […] que João
Paulo a ameaçou dizendo que se ela contasse algo, a
matava [...] (mídia digital de fl. 213).

A  testemunha  Carlos  Eduardo  Moura  da  Silva, em  sede

extrajudicial, confirmou:

[…]  que  João Paulo  sempre anda com um faca de
açougueiro, de cabo plástico branco […] (fls. 39/40)

A testemunha  Ângela Maria Olinto, conhecida como Lurdinha,

afirmou perante a autoridade policial:

[…] que a vítima era companheiro de Larissa, a qual
considera como sendo uma prima […] que ao chegar
viu que estavam em um balcão bebendo: Isaias, Luisa,
Roberta, os dois indivíduos amigos de Isaias,  sendo
eles um moreno magro e um gordo, além da mulher
que tinha vários piercings no rosto; que a depoente,
Cupim  e  Larissa  juntaram-se  ao  grupo  e  ficaram
bebendo; que a mulher com piercing estava junto com

Desembargador João Benedito da Silva
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o  moreno  alto,  amigo  de  Isaias;  que  a  depoente
chegou mesmo na hora de começar o bingo e também
viu que a vítima Pedro Henrique, conhecido por Ika,
estava em cima do palco, já preparado para começar a
marcar  o bingo;  que Ika e Larissa conviviam juntos,
ocorre  que  no  mesmo  dia,  a  tarde,  Larissa  tinha
chegado em sua casa e dito que tinha discutido com
Ila e os dois tinham se separado; que a depoente ficou
tranquilamente  no  balcão  e  todos  continuaram
bebendo e logo começou o bingo; que após o término
do pingo, ainda foi cantada duas músicas; que quase
perto  de  acabar  o  som,  a  depoente  viu  Larissa
conversando  com o rapaz  moreno alto;  que  após  a
conversa,  Larissa  se  aproximou  e  a  depoente
perguntou o que era o assunto e Larissa respondeu
que  estava  mostrando  ao  indivíduo  que  Ika  estava
agarrando a garota de piercing, suposta namorada do
rapaz;  que  Larissa  disse  que  o  rapaz  já  estava
olhando  e  sabia  o  que  Ika  estava  fazendo;  que  a
depoente não viu a cena de Ika agarrando a garota;
que a depoente acredita que Larissa foi  dizer ao
rapaz o que Ika estava fazendo, pois estava com
raiva e ciúme, ocorre que a própria Larissa estava
provocando Ika, vez que ela ficava dançando com
Isaias  e  Cupim  de  maneira  bem  sensual; que  o
próprio  Isaias  dizia  para  Larissa  parar,  já  que  Ika
estava observando;  que então depois das danças,
foi que, provavelmente, Larissa viu Ika agarrando a
garota e foi conversar com o moreno alto; que logo
quando  Larissa  conversou  com  o  moreno  e
retornou,  todas  as  garotas  começaram  a  ajeitar
para ir embora e a depoente já percebeu que Isaias
e os dois rapazes (moreno alto e o gordo) saíram
em  direção  ao  banheiro,  que  situa-se  fora  do
mercado; que a depoente não viu mais Ika; que Cupim
continuou no salão com a depoente e as outras; que
não recorda da garota do piercing quando Isaias e os
outros dois foram para o lado do banheiro; que pouco
tempo depois, Isaiais veio voltando e se aproximou do
local  onde  estava  a  depoente;  que  no  mesmo
momento o indíviduo moreno alto e o gordo baixo
vinham  bem  agoniados  e  o  moreno  alto  disse:
“cadê ela? Cadê ela?”,  referindo-se a menina de
piercing; que os dois se afastaram em direção a
saída  onde  encontraram a  garota  procurada  e  o
rapaz moreno saiu a arrastando como se fossem
embora; que no mesmo momento Isaias disse para
Larissa: “teu marido acabou de levar uma facada
ali”; que todos acharam que era brincadeira, mas se
dirigiram  até  o  local  indicado  por  Isaias,  mais
precisamente  no  gramado  nas  proximidades  do
banheiro e lá encontraram Ika caído, ainda respirando,
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mas na região da barriga com as vísceras expostas;
que  Larissa  ficou  desesperada  perguntando  quem
tinha feito aquilo; Que Isaias disse não ter visto; que
Cabo  Bernadino,  que  estava  chamando  o  bingo,
mandou que puxasse a vítima para o claro e Roberta e
Isaias assim o fizeram; que Isaias, Luisa e Roberta em
direção ao Hospital de Galante para chamar ajuda e
voltaram no carro de Isaias com as enfermeiras, mas
Ika já estava morto; que todas as meninas, inclusive a
depoente,  ficaram desconfiadas do moreno alto  que
saiu  muito  aperreado,  arrastando a menina […]  que
para a depoente e suas primas ficou quase certo que o
autor era o moreno alto […] (fls. 42/43) (grifei).

Ouvida perante a autoridade judicial, ratificou, em parte, a versão

apresentada outrora e afirmou, de relevante, que João Paulo saiu correndo e

pegou uma moto (mídia digital de fl. 213).

A testemunha  Roberta Duarte da Silva,  em sede extrajudicial,

recordou:

[…] que a depoente viu que Ika estava no local, mais
precisamente em cima do palco; que a depoente não
recorda  de  Ika  ter  se  aproximado  do  balcão;  que
acredita que a vítima tenha ficado todo o tempo em
cima  do  palco;  que  todos  ficaram  bebendo  e
dançando; que a depoente dançou com o homem alto,
amigo  de  Isaias;  que  a  depoente  após  a  dança
percebeu que o homem alto estava paquerando com a
menina de piercing; que os dois começaram a dançar
e aparentemente “ficaram”; que a depoente não viu os
dois  se  beijando  mas acreditam que como estavam
muito juntos os dois  “ficaram”;  que,  em determinado
momento,  a  depoente  e  a  menina  de  piercing,
resolveram  ir  ao  banheiro  fora  do  mercado;  que
quando  estava  retornando,  Ika  estava  na  porta  e
puxou  a  menina  para  junto  de  si  pedindo  para
conversar  com a mesma;  que a menina não quis  a
conversa; que a depoente puxou a menina retirando
de próximo de Ika e as duas retornaram para o balcão;
que a depoente não comentou a situação com Ika para
ninguém  na  mesa;  que  não  sabe  se  a  menina
comentou com o homem que Ika tentou agarrá-la; que
Larissa não “ficou” com ninguém na festa; que, então,
começou  o  bingo  e  Ika  ficou  em  cima  do  palco,
marcando  o  bingo;  que  terminou  o  bingo  e  o  forró
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recomeçou,  foi  tocado  cerca  de  quatro  músicas  e
quando  o  som  parou,  populares  chegaram  até  o
balcão e  disseram que havia  um homem caído nas
proximidades do banheiro do mercado; que no mesmo
momento,  o  homem alto  que  não  estava no  balcão
chegou  muito  agoniado  e  chamou  a  menina  de
piercing para ir  embora; que o mesmo disse “vamos
embora agora” e a puxou pelo braço rapidamente; que
a mesma visivelmente não queria deixar o local mas
foi com o rapaz […] que todos os outros que estavam
no balcão com a depoente se dirigiram ao local onde
os populares  disseram que o  homem estava morto;
que lá chegando perceberam que se tratava de Ika;
que a  depoente  e  Isaias  puxaram o mesmo para  o
interior  do  mercado  onde  estava  mais  claro;  qu  Ika
ainda  estava  respirando  mas  não  conseguia  mais
falar; que Isaias, puxaram o mesmo para o interior do
mercado onde estava mais claro; que Ika ainda estava
respirando, mas não conseguia mais falar; que Isaias
saiu rapidamente para chamar uma ambulância;  que
Larissa, de pronto, ficou desconfiando que o autor
da facada tinha sido o homem alto, até porque o
mesmo não estava na mesa no momento em que
os  populares  disseram  que  o  homem  tinha
acabado de ser golpeado de faca e o homem veio
do local onde os populares disseram que estava a
vítima;  que  também  o  homem  estava  muito
agoniado e rapidamente insistiu para que a menina
de piercing o acompanhasse mesmo a contragosto
dela;  que também Isaias, o rapaz gordinho e Cupim
continuaram  no  local  mesmo  após  o  ocorrido  e
somente o homem alto e a menina de piercing saíram
sem  deixar  explicações;  que  a  depoente  e  suas
amigas  desconfiam  que  a  motivação  para  o
homem alto  ter  efetuado a  facada em ika,  tenha
sido ciúmes da menina de piercing; que não recorda
de  ter  visto  Ika  com  outra  pessoa  na  festa;  que
acredita que o mesmo estava sozinho {…] (fls. 45/46).
(grifei)

A  declarante  Larissa  Feitosa  de  Lima,  naquele  tempo

companheira da vítima, afirmou:

[…]  tem a dizer  que  era  companheira  da  vítima há
cerca de quatro anos, com quem possui um filho de
dois  anos  […]  que  a  depoente  viu  que  seu
companheiro  Ika  estava  no local,  próximo ao  palco;
que Ika não veio falar com a depoente em momento
nenhum provavelmente por conta da briga; que todos
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ficaram bebendo e dançando; que a depoente dançou
com o Cupim e Isaias mas não “ficou” com ninguém;
que  Roberta  dançou  com  o  homem  moreno,  mas
depois viu que o homem moreno estava se beijando
com  a  menina  de  piercing  várias  vezes;  que  em
determinado momento, a menina de piercing veio lhe
dizer, na frente do homem moreno, que Ika tentou lhe
agarrar a força; que apenas confirmou que o homem
citado era Ika e aparentemente a menina de piercing já
conhecia seu companheiro, entretanto a depoente não
sabe  nem  sequer  o  nome  dela,  nem  o  nome  do
homem moreno;  que,  então,  começou o bingo e Ika
ficou  em  cima  do  palco,  marcando  o  bingo;  que
terminou o bingo e Isaias chegou e disse que haviam
dado  uma  facada  em  Ika  no  banheiro;  que,  neste
momento, o homem alto que não estava no balcão e
havia levado a menina de piercing embora; que viu os
dois  indo  embora  com  Cupim  de  moto;  que  lá
chegando Roberta e Isaias puxaram o mesmo para o
interior do mercado onde estava mais claro; que Ika
ainda  estava  respirando  mas  não  conseguia  mais
falar;  que Isaias saiu rapidamente para chamar uma
ambulância;  que  ficou  desconfiada  que  o  autor  da
facada  tinha  sido  o  homem  moreno  pois  ele  tinha
saído  rapidamente  com  a  menina  de  piercing  e  já
havia tido o problema da menina de piercing dizer a
ele que Ika tinha tentado lhe agarrar […] (fls. 47/48)

Perante a autoridade judicial (mídia digital de fl.  209) confirmou

que havia se separado do ofendido no dia do fato e que ela não sabia que ele

estaria lá. Disse que não “ficou” com ninguém naquela noite e que a vítima teria

abraçado a acompanhante que João Paulo estava, chamada Aninha. 

No que se refere ao comentário que ela teria dito que “dessa noite

Ika não passa”, ela afirmou que todos viram quando a vítima, após dar um beijo

forçado na Aninha, foi ao banheiro e João Paulo foi atrás. Afirmou ter visto João

Paulo saindo do banheiro com uma faca “pingando de sangue”.

A testemunha Maria Luiza Duarte da Silva complementou:

[…] que chegaram no mercado e ficaram na mesa 10,
bem próximo ao palco; que no mercado perceberam
que o moreno alto estava paquerando com a menina
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de  piercing;  que  somente  na  hora  do  bingo,  a
declarante viu Ika em cima do palco, marcando o jogo;
que acredita que depois do bingo, Henrique esteve na
mesa onde a declarante estava;  que logo a seguir
viu que Roberta, Larissa e Lurdinha comentavam
que  Henrique  estava  querendo  conversar  com a
menina  de  piercing,  contudo  segundo  as  três  a
própria garota, tinha dito que não queria nada com
Henrique;  que  depois  que  a  declarante  viu  esse
comentário, Larissa foi dançar com o moreno alto;
que antes disso Larissa tinha dançado com Isaias; que
passado  mais  algum  tempo,  uma  pessoa  que  a
declarante não sabe quem é chegou na mesa e avisou
que  haviam  ferido  Ika  fora  do  mercado  nas
proximidades do banheiro; que logo a seguir o moreno
alto, chegou na mesa, vindo da mesma direção onde
Ika estava caído ao solo; que enquanto estavam fora,
Luiza, Roberta e Larissa se aproximaram do moreno
alto, e Larissa perguntou se ele era responsável pela
facada  em Ika;  que  o  moreno  aparentemente  muito
nervos  negou,  e  este  retornou  para  mesa  muito
estranho, pegando no braço da garota de piercing e a
chamando para ir  embora,  tendo levado pra fora do
mercado;  que  depois  Isaias  e  Roberta,  puxaram  o
corpo  de  Ika  para  dentro  do  mercado  e  Isaias
rapidamente seguiu para o carro e foi com o moreno
alto  e  a  garota  de  piercing  ao  hospital  de  Falante,
chamar ajuda […]  que,  em nenhum momento,  viu o
moreno alto com uma faca; que todos desconfiam que
ele seja o autor do crime […] (fls. 54/55).

Em Juízo (mídia digital de fl. 209), nega ter visto o réu com uma

faca mas confirma que viu  ele  saindo  do banheiro  e  que  estaria  pingando

sangue de suas mãos.

O réu João Paulo dos Santos Brito confessou ter sido o autor

da lesão porém, ao mesmo tempo, levantou a tese de legítima defesa:

Que  confessar  as  imputações  que  lhe  foram
atribuídas, visto que, realmente, desferiu a facada que
culminou com a morte de Pedro Henrique Rodrigues
da Silva, vulgo Ika, fato ocorrido no dia 28/04/2013, no
Mercado  Central  do  Distrito  de  Central  de  Falante,
tendo  chegado  ao  local  por  votla  das  19:00  horas,
juntamente com Isaias e outras pessoas que não sabe
o  nome;  que  permaneceu  bebendo  e  dançando  no
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local enquanto esperava o início do bingo; que apesar
de  não  poder  beber  por  tomar  remédio  controlado
(gardenal) ingeriu bebida alcoólica no dia do fato; que,
em determinado  momento,  o  interrogado presenciou
uma discussão entre a vítima Pedro Henrique da Silva
e uma terceira pessoa, ocasião em que se aproximou
para  tentar  apartar;  que,  nesse  instante,  Pedro
Henrique deu um tapa no peito do interrogado, tendo o
interrogado saído de perto e pedido a chave do carro
de seu amigo Isaías, local onde pegou uma faca; que
não  disse  a  Isaías  o  que  iria  fazer  no  carro;  que
retornou  ao  salão  de  festas  e,  novamente,  Pedro
Henrique deu um tapa no interrogado; que, novamente
o interrogado se afastou e foi em direção ao banheiro,
momento  em  que  percebeu  que  estava  sendo
perseguido  por  Pedro  Henrique  e  desferiu  uma
cutilada de faca contra ele; que não viu em que região
do corpo Pedro Henrique foi atingido, visto que estava
muito embriagado no momento; que, após o fato, saiu
do local, pegou um mototaxi e foi para casa; que só
tomou conhecimento da morte da vítima no outro dia,
ao assistir um programa televisivo; que após atingir a
vítima e antes de sair do local entregou a faca a Isaías
dizendo ao mesmo que havia feito uma besteira; que a
faca que o interrogado utilizou possuía o cabo branco
e aproximadamente  sete  polegadas;  que soube que
Isaías, posteriormente, teria enterrado a faca […] que
alega o interrogado que só praticou o fato porque foi
muito provocado e estava muito fora de si em virtude
da ingestão de bebida alcoólica; que não conhecia a
vítima, tendo o conhecido apenas no dia do fato; que
não se recorda da vítima ter  se dirigido a mesa do
interrogado para conversar com qualquer pessoa ou
chamar  alguém  para  dançar;  que  não  conhece  a
pessoa de Larissa, companheira da vítima, bem como
não reconhece as outras quatro mulheres constantes
na  fotografia  anexa  ao  relatório  de  local  de  crime
juntado ao inquérito  policial;  que a faca utilizada no
crime  era  de  propriedade  do  interrogado  […]   (fls.
143/144)

Em  Juízo  (mídia  digital  de  fl.  209),  afirmou  ser  verdadeira  a

acusação que lhe é feita, e descreveu os fatos do seguinte modo:

Que  não  sabia  que  a  mulher  com  quem  estava
dançando era a esposa dele; que ele bateu em seu
ombro e disse: “cuidado, visse?!” […] que já chegou
outra pessoa que disse: “cuidado que esse caba ai é
bravo!”; que ele estava dançando com a ex-mulher da
vítima;  que  ele  viu  a  hora  que  a  vítima  beijou  em
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Aninha; que ele foi primeiro no banheiro e chegando lá
a vítima deu um tapa no rosto nele; que estavam só os
dois  no  banheiro;  que  era  uma  faca  peixeira  de  7
polegadas; que Isaías não estava na hora; que Isaías
só foi no banheiro na hora que ele saiu; que colocou a
faca  no  carro  de  Isaías;  que  Isaías  não  tinha
conhecimento disso […] que ele foi  embora do local
com Aninha e  Cupim;  que agiu  em legítima defesa;
que não sabe se a vítima estava armada; que ele toma
gardenal e foi beber; que a vítima estava embriagada
e muito agressiva […] que Larissa ou alguém não tem
nada haver com o que ocorreu; que praticou por ter
sido agredido pela vítima (mídia digital de fl. 209)

Perante o Tribunal do Júri, relatou a mesma versão e disse que

não tinha intenção de matá-lo (mídia digital de fl. 347).

O denunciado Isaías Borges da Silva, na seara policial, disse:

Que  a  respeito  do  homicídio  de  Pedro  Henrique
Rodrigues da Silva,  assassinado por  golpe de arma
branca, no dia 28/04/2013, por volta das 21:00 horas,
na  R.  Antônio  Alves  Pimentel,  no  Mercado  Central,
Distrito de Galante, Campina Grande/PB, tem a dizer
que conhecia a vítima há cerca de seis meses; que o
conheceu  no  açude  de  galante  através  das  amigas
Roberta,  Luíza  e  Lourdinha;  que  as  três  tem  uma
prima  de  nome  Larissa,  que  por  sua  vez  era
companheira da vítima; que o depoente começou a ter
um relacionamento com Luiza e quando saia com as
meninas,  por  vezes  encontrava a  vítima e  todos  se
divertiam  ingerindo  bebida  alcoólica;  que  no  dia  do
fato, um domingo, o depoente começou a beber por
volta  das  09:00  horas,  no  bar  dos  coqueiros,  no
loteamento Luna,  no bairro do Ligeiro,  na cidade de
Queimadas; que estava com seus amigos Adriano e o
sobrinho  Carlinhos;  que  lá  no  bar  do  Coqueiro,
encontrou o conhecido João Paulo;  que o depoente
chama de Zé; que todos ficaram bebendo juntos, até
por volta das 14:00 horas, que então decidiram ir para
Galante; que o depoente estava no seu carro, um celta
cor  verde,  duas  portas,  tendo  seguido  juntamente
Adriano e João Paulo; que nas proximidades da rua do
Tocinho, no Ligeiro, o depoente avistou uma conhecida
de nome Aninha;  que chamou a mesma para tomar
uma,  no  distrito  de  Galante;  que  ela  concordou  e
juntou-se  no  carro  com o  depoente  Adriano  e  João
Paulo;  que o depoente já  tinha acertado com Luiza,
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para encontrá-la na casa de Lourdinha, na rua do Chã
em  Galante;  que  se  dirigiu  ao  local  e  lá  estavam
Lourdinha, Luiza, Roberta e Larissa; que o depoente
tinha levado um litro de montila e coca cola; que todos
ficaram  bebendo  e  na  oportunidade,  as  meninas
comentaram que  Larissa  estava  separada  de  Pedro
Henrique; que também se comentou que iria acontecer
um bingo,  no mercado de Galante,  e que lá  estava
“rolando um forró”; que na casa de Lourdinha, também
apareceu o seu sobrinho Carlinhos, que estava em um
veículo  Corsa  Sedan,  cor  verde,  com  para-choque
traseiro  branco;  que  enquanto  estava  na  casa  de
Lourdinha, o depoente percebeu que estava “rolando
um  clima”  entre  João  Paulo  e  Aninha;  que  pouco
tempo depois, decidiram ir  ao Mercado; que recorda
que  Lourdinha  disse  que  não  poderia  ir  naquele
momento pois não se tinha com quem deixar os filhos;
que, então, o depoente Aninha, João Paulo, Adriano,
Roberto, Luiza, Larissa e Carlinhos, se dirigiram para o
Mercado de Galante; que o depoente não se recorda
se Carlinhos levou algumas dessas pessoas em seu
carro mas confirma que todos os citados se dirigiram
para o mercado de Galante; que lá chegando ficaram
em um balcão, bebendo enquanto estava passando o
forró; que ainda não tinha acontecido o bingo; que em
determinado  momento,  o  depoente  recorda  que
Lourdinha apareceu no balcão, mas não sabe quem foi
buscá-la na sua residência;  que o depoente viu que
Pedro  Henrique  também  estava  no  mercado  e  o
mesmo se aproximou do depoente e o cumprimentou
normalmente; que o depoente não recorda de ter visto
Pedro  Henrique  falar  com  Larissa;  que  tudo  estava
tranquilo e o depoente recorda ter dançado com Luiza
e Larissa;  que João Paulo e Aninha,  aparentemente
estavam juntos, contudo o depoente não viu nenhum
beijo dos dois; que Carlinhos foi embora; que pouco
tempo depois Pedro Henrique se aproximou depois e o
depoente  recorda  que  este  chamado  Aninha  para
dançar; que o depoente não percebeu que Aninha deu
atenção  a  Pedro  Henrique;  que,  naquele  momento,
ficou  parecendo  que  a  vítima  estava  importunando
Aninha, mas o depoente não viu nenhuma confusão
ou João Paulo tomar satisfações com a vítima;  que
aconteceu  o  bingo  e  o  depoente  viu  que  a  vítima
estava  mais  afastada  com  uma  turma;  que  após  o
bingo,  o  depoente  acredita  que  não  teve  mais
músicas; que neste momento, o depoente se dirigiu
até o banheiro e quase em frente avistou a vítima
conversando  com  um  homem;  que  o  depoente
urinou  e  já  ia  retornando  para  onde  estava  o
pessoal, viu quando João Paulo foi em direção à
vítima  e  instantes  depois  escutou  a  vítima
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gritando,  dizendo  que  tinha  sido  furada;  que  ao
olhar  de  frente  viu  que  João  Paulo  já  estava  se
afastando da vítima; que o depoente rapidamente foi
prestar socorro a Pedro Henrique, que caiu no chão;
que o depoente não acreditou pois não viu inicialmente
nenhuma  lesão,  contudo  Pedro  Henrique,  já
desfalecendo  disse  que  tinha  sido  furado;  que  o
depoente viu que ele estava lesionado; que começou
um tumulto e o depoente não viu mais João Paulo ou
Aninha;  que o  depoente não viu  João Paulo  com a
faca, mas o mesmo estava com um casaco volumoso;
que o depoente e Roberta puxaram a vítima para a
parte mais clara de dentro do mercado e de pronto,
com mais duas meninas se dirigiram até o Hospital de
Galante, que trouxeram duas enfermeiras, no entanto,
as mesmas ao examinarem a vítima perceberam que a
mesma já tinha falecido; que o depoente ficou muito
abalado, porque a vítima era uma pessoa tranquila e
acredita que não tinha feito nada para morrer daquela
maneira  até  porque  as  vísceras  do  mesmo ficaram
expostas no lugar da lesão; que se comentou no local
que  logo  após  o  fato  João  Paulo  evadiu-se
rapidamente carregando Aninha; que após um tempo o
depoente e Adriano foram embora; que dias depois do
fato,  o  depoente  encontrou  João  Paulo  e  o  mesmo
pediu  para  que  o  depoente  não  dissesse  nada  a
respeito  do  fato;  que  João  Paulo  não  deu  maiores
explicações do porquê ter cometido o fato, no entanto,
o depoente perguntou a motivação de João Paulo ter
matado Pedro Henrique e este disse que a vítima era
uma pessoa folgada e que tinha comprado um cartão
de crédito de outro cara; que o depoente não buscou
mais detalhes sobre o fato e nem sabe de nenhuma
confusão entre a vítima e João Paulo a respeito de
cartão de crédito; que o depoente ouviu comentários
que a vítima estava discutindo com um primo que seria
o rapaz que ele estava conversando pouco antes de
ser morto; que o depoente não viu nenhuma discussão
entre  a vítima e  o rapaz que estava próximo a ele,
apenas  viu  que  os  dois  estavam  conversando
normalmente;  que  o  depoente  não  tinha  muita
amizade  com  João  Paulo  e  o  conhece  do  bairro
Ligeiro, onde por vezes os dois se encontram e ficam
bebendo […] que o depoente ficou muito atordoado no
momento do crime, mas chegou a cogitar que o motivo
da morte teria sido porque a vítima teria importunado
Aninha, que estava ficando com João Paulo […] que
quem foi no banheiro primeiro foi ele e depois a vítima
o seguiu (fls. 34/36)

Em  Juízo,  negou  ter  auxiliado  o  réu  João  Paulo  no  crime,
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afirmando  que  apenas  ouviu  a  vítima  gritando  dizendo  que  tinha  sido

esfaqueada  mas  que  não  viu  João  Paulo  esfaqueando-o.  Assumiu  ter

encontrado a faca na mala do carro e teria jogado fora, mas não olhou se ela

estava ensanguentada; e que não a entregou à Polícia por medo (mídia digital

de fl. 209).

A par  de  todo  o  exposto,  vê-se  que  no  caso  em  apreço,  os

elementos colacionados aos autos autorizam aos jurados optarem por uma das

versões apresentadas para os fatos, qual seja, a de que teria sido o apelante

responsável por subtrair, intencionalmente, a vida da vítima, por motivo torpe

e sem permitir qualquer meio de defesa desta.

Ora,  é  cediço  que,  para  que se  decida  pela  nulidade  de  uma

decisão  do  Tribunal  Popular  do  Júri,  sob  o  argumento  de  ser  esta

manifestamente contrária à prova dos autos, necessário se faz que o conjunto

probatório contido nos autos estabeleça, de forma irrefutável, a necessidade de

decisão diametralmente oposta à inicialmente exarada.

Porém, da análise dos depoimentos colhidos, pode-se afirmar que

a  decisão  proferida  pelo  Conselho  de  Sentença,  ao  acolher  a  tese  da

acusação, não se desvencilhou do acervo probatório contido nos autos, tendo o

Tribunal  do Júri,  com respaldo no princípio  constitucional  da soberania  dos

veredictos  (artigo  5º,  inciso  XXXVIII,  alínea  “c”,  da  Constituição  Federal),

decidido da forma que lhe pareceu mais justa.

Afinal,  não  seria  qualquer  dissonância  entre  o  veredicto  e  os

elementos de convicção colhidos na instrução que autorizariam a cassação do

julgamento,  pois  é  lícito  ao  Tribunal  do  Júri  optar  por  uma  das  versões

verossímeis dos autos, o que se observa, claramente, no caso em epígrafe, já

que a  versão acolhida  pelo  Sinédrio  Popular  tem reflexo direto  nas provas

produzidas durante todo o procedimento escalonado do júri.
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Ora, duas eram as versões sobre o ocorrido:

A da Acusação, pugnando pela condenação do réu haja vista ter

sido ele o autor da facada que vitimou o ofendido, bem como ter ele assim

agido com animus necandi;

A da Defesa, a qual levantou a tese de legítima defesa, na qual o

réu teria assim agido para se defender das agressões praticadas pela vítima.

Portanto, se o Júri opta por uma das versões que razoavelmente

se pode concluir da análise das provas, não pode o Tribunal ad quem cassar tal

decisão  sob  pena  de  afronta  ao  Princípio  Constitucional  da  Soberania  do

Tribunal Popular, inexistindo, assim, a ofensa descrita ao artigo 593, III, alínea

“d” do Estatuto Penal Adjetivo.

 Consequentemente, resta prejudicado o questionamento quanto

a aplicação da qualificadora delineada no inciso IV do §2º do artigo 121 do CP

uma vez que, ao acolher a tese acusatória, veio o Júri (fls. 343/344) a confirmar

que o crime se deu por motivo torpe (praticado o homicídio por ciúmes) e que o

recurso utilizado dificultou a defesa da vítima (o réu com uma faca peixeira de

sete  polegadas  e  o  ofendido  desarmado),  estando  a  referida  decisão  dos

jurados em inteira consonância com a prova dos autos, também nesse ponto.

Soma-se ao exposto que na pronúncia foi sublinhado que a vítima

teria  sido  apanhada  de  surpresa,  tendo,  após  a  decisão  colegiada,  o

magistrado  utilizado  na  sentença  condenatória  a  qualificadora  da  surpresa

como agravante (art. 61, II, “c” do CP), conforme fl. 351, não existindo, assim,

razão na insurgência do Apelante quanto à aplicação da qualificadora do inciso

IV.

Nessa  senda,  a  vergastada  decisão  desmerece  as  críticas
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desfechadas devendo ser mantida in totum.

Forte em tais razões, nego provimento ao apelo.

Oficie-se e expeça guia de execução provisória.

É como voto.

 Presidiu a sessão  o Exmo. Sr.  Des. Márcio Murilo da Cunha

Ramos, Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do

relator,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des. Carlos

Martins Beltrão Filho. Presente à sessão o Exmo. Sr. Dr. José Marcos Navarro

Serrano, Procurador  de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 09 (nove) dias do mês de junho do

ano de 2016.

                          Des. João Benedito da Silva

                               RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


