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DOS  AUTOS.  LEGÍTIMA DEFESA ALEGADA.
DESPROVIMENTO.
 
Decisão  manifestamente  contrária  à  prova  dos
autos é aquela em que os jurados adotam uma
tese absolutamente divorciada do conjunto fático-
probatório  apurado  na  instrução  criminal  e  não
quando  tão-somente  acolhem  uma  das  teses
possíveis do conjunto probatório. 

Proferida a decisão pelo Conselho de Sentença,
de acordo com o acervo probatório contido nos
autos, adotando uma das teses levantadas pelas
partes,  não  há  que  se  falar  em  nulidade,
devendo-se  acatar  o  veredicto,  sob  pena  de
infringência à soberania do júri (artigo 5º, inciso
XXXVIII, alínea “c”, CF).

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima
identificados;

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
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Rizonaldo José Martins foi condenado pelo Egrégio Tribunal do

Júri da Comarca de Sapé-PB, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I do

Código Penal, à pena total de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial

fechado (sentença de fls. 204/206).

Contra essa sentença o acusado ofereceu recurso de apelação,

alegando que a decisão dos Jurados foi contrária à prova dos autos, insistindo

na tese da legítima defesa própria (Razões de fls.230/232).

Contrarrazões às fls.235/239, pelo improvimento do recurso. 

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  através  do  Parecer  de  fls.

241/250, opina desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Como visto, o representante do Ministério Público da comarca de

Sapé-PB ofereceu denúncia contra o recorrente, dando-o como incurso nas

penas do art. 121, § 2º, inciso I do Código Penal.

Narra a denúncia que, “[...] RIZONALDO JOSÉ MARTINS, em 03

de março de 2012, por volta das 18h00min, esfaqueou a vítima Severino do

Ramo Pereira da Silva, causando-lhe lesões que a levaram a óbito, por motivo

torpe.”

Prossegue o representante do Parquet relatando que:

[…] o indiciado, sem nenhum motivo aparente, chegou
ao bar de “Biu de França”, localizado no sítio Campo
Grande, zona rural do município de Sobrado, e virou a

Desembargador João Benedito da Silva
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mesa em que a  vítima estava bebendo com alguns
amigos, momento em que se iniciou uma luta corpórea
entre  ambos,  havendo  Rizonaldo,  após  o
encerramento da confusão por intervenção de alguns
homens,  saído do estabelecimento com a promessa
de voltar para terminar a briga, retornando então com
duas facas utilizadas para ceifar  a vida de Severino
dos Ramo. […] (fls. 02/03)

 
A materialidade do crime está comprovada pelo Laudo de Exame

Cadavérico de fls. 54/57. 

Quanto a autoria, o réu, ao ser ouvido em Juízo, embora não a

negue, insistiu na tese da legítima defesa, afirmando que a vítima o agrediu

primeiro e que sacou a faca para se defender (fls. 67/69).

Ao ser ouvido em Plenário do Júri afirmou que:

[…] estava bebendo com dois amigos em um bar no
Manos  Bar  de  Biu  de  França;  que  em determinado
momento deixou o bar para pegar dinheiro para pagar
a conta;  que quando retornou por causa do barro a
moto derrapou bateu na mesa em que ele interrogado
estava e derrubou o litro de bebida e quebrou; que foi
nesse momento que a vítima achou ruim se levantou
foi na mesa do réu e disse que ia dar umas tapas nele,
que  então  o  interrogado  perguntou  porque  pois  a
bebida que tinha sido quebrada era sua; que então a
vítima se aproximou querendo dar nele; que então a
vítima segurou em seu pescoço e o tirou de cima da
moto;  que  a  vítima  então  chegou  a  bater  nele
quebrando a sua corrente, rasgando a sua blusa; […]
que apartaram a briga e foi em casa; que voltou pois
não tinha pago a bebida; que já voltou com um facão;
que  quando  desceu  para  pagar  a  bebida  a  vítima
partiu  para  cima  dele  com  uma  cadeira;  que  então
para se defender entrou em luta corporal de novo; que
na hora em que a vítima lhe deu uma cadeirada puxou
a faca e o atingiu; que depois da briga fugiu […] (fls.
198)

No  entanto,  tal  versão  dos  fatos  não  se  coaduna  com  os

depoimentos  das  testemunhas  presenciais  prestados  perante  o  Juízo.

Desembargador João Benedito da Silva
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Vejamos.

Severino dos Ramos Alves da Silva,  proprietário do bar onde

ocorreu o crime, narrou ao Juiz que:

[…] na primeira vez em que Rizonaldo esteve no bar e
agrediu Ramos com o capacete, ele também se armou
de uma colher  e  se agarrou com a vítima;  […]  que
quando voltou depois de uns cinco minutos já armado
do  facão  e  da  faca  peixeira,  o  acusado  dirigiu-se
imediatamente contra a vítima e a atacava por cima
com o facão e por baixo com a faca; que a vítima se
defendia  com a  cadeira,  porém em dado  momento,
“trupicou” nos tijolos e deixou a cadeira cair; que neste
momento o acusado deu-lhe um golpe de faca peixeira
na perna, salvo engano direita; que a vítima caiu e o
acusado ficou em cima dela; que a vítima pediu pelo
amor de Deus que o acusado não a matasse, pois era
amigo  dele;  […]  logo  depois  pegou  a  moto  e  ficou
acelerando querendo passar por cima da vítima, que a
essa  altura  já  estava  quase  morta  nas  mãos  do
cunhado Tino; […] que a vítima estava desarmada e
não tinha o costume de andar com faca. […] (fls. 48)

Outra testemunha de visu, Ronildo Pereira da Silva, relatou em

Juízo que:

[…] que quando voltou a segunda vez para o bar, o réu
dava golpes de facão com a mão direita e tentava furar
com a mão esquerda com a faca peixeira; que a vítima
se  defendia  com cadeira,  porém deixou  cair;  que  a
vítima tentou correr um pouco mas o réu lhe atingiu
com uma facada na perna direita; […] que a vítima não
estava armada e não tinha costume de andar armada;
que  quando  retornou  armado  foi  diretamente  para
cima da vítima […] (fls. 50)

No mesmo teor os depoimentos das testemunhas presenciais Luiz

Fernando de Farias (fls. 51) e Luiz Paulo Constâncio (fls. 52).

Data  venia,  e  como  demonstrado  pela  prova  produzida  pela

acusação, a pretensão da defesa não merece prosperar, não sendo a decisão

Desembargador João Benedito da Silva
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contrária à prova dos autos, como se afirma. 

Depreende-se do caderno probatório que há duas versões para o

fato, sendo que o Corpo de Jurados foi convencido pela prova produzida pela

acusação.

Pelo exame de todo o contexto probatório, não há como acatar as

alegações da defesa, vez que o Conselho de Sentença acolheu a tese que lhe

pareceu a mais correta, com supedâneo em elementos probatórios existentes

nos autos, devendo por esta razão, ser mantida por seus próprios e jurídicos

fundamentos. 

Ainda que alegue o recorrente que agiu em legítima defesa, não

trouxe  aos  autos  a  comprovação  da  excludente,  que  requer  também  a

demonstração de seus requisitos,  sendo um deles a moderação nos meios

empregados para se defender. E, tais requisitos não restaram demonstrados na

versão do réu, tendo o Conselho de Sentença soberania para se convencer

pela versão que considerou mais crível.

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. 

Neste sentido, colacionam-se os seguintes julgados: 

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  TRIBUNAL  DO  JÚRI  -
DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO -
DECISÃO  CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS  –
INOCORRÊNCIA  -  ÂNIMO  DE  MATAR
COMPROVADO-  DESCLASSIFICAÇÃO  -
IMPOSSIBILIDADE - VEREDICTO QUE ENCONTRA
RESPALDO  NO  ACERVO  PROBATÓRIO-
JULGAMENTO MANTIDO.

Desembargador João Benedito da Silva
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1. Inviável cassar julgamento realizado perante o eg.
Tribunal do Júri, quando o Conselho de Sentença opta
por uma das possíveis soluções do caso, cuidando-se
de veredicto que encontra amparo na prova coletada.
2.  Devidamente  atestado  o  ânimo  de  matar,
evidenciado pela intensidade, quantidade e sede das
lesões provocadas no ofendido, não há falar em dolo
inerente a lesões corporais.
3.  Recurso  a  que  se  nega  provimento.  (TJMG  -
Apelação Criminal1.0145.15.041033-3/001, Relator(a):
Des.(a)  Beatriz  Pinheiro  Caires,  2ª  CÂMARA
CRIMINAL, julgamento em 23/02/2017, publicação da
súmula em 09/03/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL.  HOMICÍDIO QUALIFICADO.
CASSAÇÃO  DA  DECISÃO  DO  CONSELHO  DE
SENTENÇA.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  28  DO
TJMG.  DECISÃO  LASTREADA  NA  PROVA
PRODUZIDA DURANTE  A  PERSECUÇÃO  PENAL.
ADOÇÃO  DE  UMA DAS  VERSÕES  EXISTENTES.
SOBERANIA  DOS  VEREDICTOS  POPULARES.
NEGADO  PROVIMENTO  AOS  RECURSOS.  1.
Segundo  a  Súmula  28  deste  Egrégio  Tribunal  de
Justiça,  somente  deve-se  entender  a  decisão  como
manifestamente contrária à prova dos autos quando "a
decisão  dos  jurados  for  escandalosa,  arbitrária  e
totalmente  divorciada do contexto  probatório".  2.  Na
hipótese em julgamento, não há como acolher a tese
de que a decisão proferida pelos Senhores Jurados foi
manifestamente  contrária  à  prova dos autos,  pois  o
veredicto popular mostrou-se consentâneo às provas
produzidas ao longo da instrução processual, estando
de acordo com o acervo probatório coligido ao feito. 3.
Negado provimento aos recursos. (TJMG - Apelação
Criminal  1.0079.13.016086-8/001,  Relator(a):  Des.(a)
Marcílio  Eustáquio  Santos,  7ª  CÂMARA CRIMINAL,
julgamento em 23/02/2017, publicação da súmula em
08/03/2017) 

 

Corroborando com o entendimento aqui exposto, trago à baila os

ensinamentos do saudoso jurista Júlio Fabbrini Mirabete, 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

Desembargador João Benedito da Silva
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Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis
dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a
melhor decisão. […] (in, Código de Processo Penal
Interpretado, 11ª edição, 2003, p. 1488)

No mesmo norte, é 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).

Ressalte-se ainda que a recente alteração do Código de Processo

Penal (Lei 11.689/2008) veio reforçar a soberania dos veredictos dos Jurados,

garantida constitucionalmente pelo art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de

1988.

O fato é que pode o Conselho de Sentença escolher a tese que

entender mais verossímil, desde que de acordo com as provas produzidas na

instrução, como o fez, sem que possa incorrer tal veredicto em hipótese de

cassação, pelo que mantenho a decisão do Júri, a qual se mostra em perfeita

harmonia com a lei expressa, ante o que até então foi demonstrado nos autos. 

Por fim, a pena foi aplicada consoante os ditames dos arts. 59 e

68 do Código Penal, nada havendo a alterar.

Forte em tais razões, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo

a decisão vergastada em todos os seus termos.

Expeça-se Mandado de Prisão.

É como voto.

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele

Desembargador João Benedito da Silva



Processo n. 000469-52.2012.815.0351

participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da

Silva, relator, e  Aluisio Bezerra Filho (Juiz de Direito com jurisdição limitada

para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.    Luis  Silvio  Ramalho  Junior).  Ausentes,

justificadamente,   Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e  Márcio  Murilo  da  Cunha

Ramos. Presente à Sessão o Exmo. Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de

Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, aos 08 (oito) dias do mês de agosto do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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