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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0001658-12.2013.815.0131 – 1ª Vara da 
Comarca de Cajazeiras
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Tiago Pereira de Sousa
ADVOGADO: José Antonio de Oliveira
APELADO: Ministério Público Estadual

HOMICÍDIO TENTADO.  TESE DE LEGÍTIMA
DEFESA,  DESCLASSIFICAÇÃO  E  PRIVILÉGIO.
NÃO  ACOLHIMENTO  PELO  CONSELHO  DE
SENTENÇA.  PLEITO  DE  NOVO  JULGAMENTO.
VALIDADE  DA  DECISÃO  DO  TRIBUNAL  DO
JÚRI.  SOBERANIA.  CONDENAÇÃO
MANTIDA.

Não é manifestamente contrária à prova dos
autos a decisão do júri que, optando por uma
das versões, condena o apelante.

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 em não dar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara da Comarca de Cajazeiras, Tiago Pereira
de Sousa foi denunciado como incursos nas sanções do art. 121, § 2°, II e IV,
c/c art. 14, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que, em 24 de maio de 2013, por volta
das 18:00 horas, a vítima se encontrava na sala de sua casa, deitada em uma
rede,  quando  o  denunciado  adentrou  de  forma  brusca,  portando  uma
espingarda “bate bucha” e uma faca peixeira, vindo a disparar a arma de fogo,
lesionando, logo em seguida, o braço esquerdo da vítima mediante golpes de
faca.

No entanto, após alarde feito pela companheira da vítima, o
denunciado fugiu do local do crime, afirmando, posteriormente, por ocasião de
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sua prisão em flagrante, que teria perdido as armas utilizadas para a prática do
delito durante a fuga.

Após a instrução criminal, com a consequente apresentação
das  alegações  finais  pelo  Ministério  Público  (fls.  76/81)  e  pela  defesa  (fls.
85/89),  e  por  haver  indícios  de  autoria  e  materialidade  delitiva,  o  réu  foi
pronunciado,  em 10/04/2014,  nos  termos  da  denúncia,  como  incursos  nas
sanções do art. 121, § 2°, II e IV, c/c art. 14, do Código Penal (fls. 191/94).

Submetido  a  julgamento  perante  o  Tribunal  do  Júri,  o
acusado  foi  condenado,  conforme  sentença  de  fls.  121/122v,  razão  da
interposição do recurso apelatório de fls. 127, cujas razões se encontram às fls.
132/133.

Nas contrarrazões (fls.  134/140), o apelado pugnou fosse
negado provimento ao recurso interposto.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em
Parecer, opinou pelo improvimento do recurso, fls. 144/148.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, já que interposto em 12/08/2014
(fls.  127)  e  a  sessão  de  julgamento  pelo  Tribunal  do  Júri  ocorreu  em
07/08/2014 (ata às fls. 124/126). Além de ser adequado e não depender de
preparo, por tratar-se de ação penal pública (TJ/PB Súmula n° 24). Portanto,
conheço do apelo.

Pelo que se verifica da petição de interposição do recurso,
fls. 127, o Advogado do apelante apenas menciona o artigo 593 e ss do CPP
como  fundamento  da  apelação,  sem  qualquer  indicação  sobre  o  inciso
respectivo.

Mas, em que pese a ausência de indicação, no termo do
recurso, da alínea ou alíneas que o fundamentam, verifico que, nas razões
recursais,  a  defesa  busca  desconstituir  a  condenação  entendendo  ser  a
mesma contrária à prova dos autos.

Em plenário, a tese apresentada ao Conselho de Sentença
foi a de legítima defesa, desclassificação e privilégio (fls. 126). Mas os
jurados  optaram  por  não  acolher  nenhuma  delas.  E,  em  que  pese  o
inconformismo do apelante, não se percebe razão em sua súplica recursal
haja vista estar a decisão tomada pelo Conselho de Sentença embasada em
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provas  constantes  dos  autos  sopesada  as  teses  levantadas  durante  o
julgamento.

O  inciso  XXXVIII,  alínea  c  do  art.  5º  da  Constituição
Federal dispõe:

Art. 5º, inc. XXXVIII. É reconhecida a instituição
do júri,  com a organização que lhe  der  a  lei,
assegurados:
(...)
c) a soberania dos veredictos

A alínea mencionada dispõe de um princípio relativo, vez
que a decisão do júri popular pode ser anulada quando for absolutamente
contrária à prova dos autos, sendo este o intento do recorrente.

Entretanto, no presente caso, à luz das provas colhidas,
não se vislumbra que a decisão tomada pelos jurados tenha se dado de forma
discrepante por haverem acolhido uma das teses extraídas do processo.

Como  se  verifica  nos  autos,  existem  duas  versões,  a
defensiva e a da acusação, esta se fulcra no desentendimento anterior que
havia entre vítima e acusado que gerou com que este se dirigisse até a casa
da vítima e efetuasse disparo com uma espingarda bate bucha, o qual veio a
atingir a parede da casa. Uma vez que a vítima dominou a espingarda, o réu
desferiu um golpe de faca peixeira que a atingiu no bíceps esquerdo.

Vejamos alguns depoimentos prestados em juízo:

Francisco  de  Assis  Vieira  Silva,  vítima,  fls.
47/48:  “que  o  seu  desentendimento  com  o
denunciado surgiu em virtude de uma briga que
houve entre o filho do declarante e o irmão de
Tiago; que depois desta briga o declarante teve
uma conversa  com o  padrasto  do  denunciado
onde  houve  uma  discussão  entre  ambos  mas
esta já tinha sido superada; que cerca de um
mês  após  a  conversa  o  declarante  estava
sentado em uma cadeira na frente da casa de
sua  sogra  quando  Tiago  surgiu  portando  uma
faca peixeira pelas suas costas para golpeá-lo,
só  não  o  atingindo  porque  o  declarante  foi
avisado pela sua sogra; que nesta ocasião bateu
no  denunciado  com  uma  cadeira  para  se
defender;  que  após  esse  fato  não  houve
qualquer  tipo de desavença entre ambos; que
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cerca  de  dois  anos  apos  esta  confusão
anteriormente narrada o denunciado, por volta
das  18h00min se  dirigiu  a  casa  do declarante
onde este repousava em uma rede na sala; que
o declarante acordou com um chute dado pelo
denunciado na porta da sua casa (declarante);
que ao se levantar ouviu o denunciado lhe dizer
“você vai morrer nego filho da puta”; que após
ter dito estas palavras o declarante segurou a
espingarda  bate  bucha  que  o  denunciado
portava  tendo  este  efetuado  um  disparo  que
atingiu a parede da casa; que após o declarante 
dominar a espingarda o denunciado lhe desferiu
um golpe de faca peixeira que atingiu o bíceps
esquerdo  da  vítima;  que  após  o  declarante
pegar uma faca para se defender o denunciado
correu;  que  presenciaram o  fato  a  esposa  do
declarante, sua filha de dezesseis anos de idade
e a  esposa  do denunciado;  que  não esperava
qualquer  atitude  desta  natureza  por  parte  do
denunciado uma vez que costumavam trabalhar
juntos eventualmente bem como já participaram
de algumas festas; que no dia do fato foi deixar
um notebook emprestado para sua irmã e viu
que  o  denunciado  estava  bebendo  em  sua
residência pois esta fica a duas casas da sua,
quase  em  frente;  que  passou  a  morar  nessa
residência  há  cinco  meses  pois  o  aluguel  era
mais  barato  e  a  casa  que  anteriormente
moravam foi cedida para seu ex sogro, pai da
sua falecida companheira; que não considerava
o denunciado seu inimigo após o primeiro fato,
porém, após o segundo sim; que não se recorda
de ter provocado o réu em outra oportunidade;
que o declarante estacionava a sua moto ao lado
da casa do réu debaixo de uma árvore; que a
árvore fica quase em frente a casa da vizinha;
que  quando  estacionava  a  moto  nem  olhava
para a casa do réu; que no dia do fato a TV e o
DVD  estavam  ligados  no  terreiro  da  casa  do
denunciado; que no dia do fato não pediu para o
denunciado  desligar  o  som;  que  não  pediu  a
ninguém  para  desligar  o  som  na  casa  do
denunciado; que não puxou faca para o réu no
dia do fato e nem discutiu com o mesmo; que
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muito menos ficou passando em frente a casa
do  réu;  que  ficou  cinco  dias  internado  no
hospital; que voltou a trabalhar depois de quatro
meses”.

Gilberto  de  Albuquerque  Lúcio,  policial  militar,
fls. 49/50: “que estava de serviço no dia do fato
e foi  chamado para a ocorrência constante na
denúncia;  que  chegando  ao  local  a  vítima  já
tinha  sido  socorrida  e  o  acusado,  se  evadido;
que ao analisar a casa da vítima verificou que
havia marca de disparo de arma de fogo, dentro
da casa e uma rede armada e sangue no chão;
que lá as pessoas informaram que o réu havia
atirado  contra  a  vítima  e  como  não  acertou
desferiu-lhe golpes de faca; que após diligências
encontrou no morro do Cristo escondido; que a
diligência  teve  inicio  por  volta  das  18h00min;
que soube pelos familiares da vítima que o réu
havia passado o dia inteiro bebendo e no início
da noite foi na casa da vítima tomar satisfações
com esta em razão de desentendimentos antigos
entre  eles;  que  apos  o  disparo  réu  e  vítima
entraram em luta corporal e esta acabou sendo
atingida por  um golpe  de faca;  que não sabe
quanto tempo a vítima permaneceu no hospital
mas sabe que até meia noite do dia do fato ele
permanecia  em observação  em razão  do local
atingido pela faca; o que foi dito pelas pessoas
que presenciaram o fato sobre o que levou o réu
a ir a casa da vítima foi uma desavença antiga;
que não ouviu dizer que a vítima estivesse com
uma  faca  na  mão  na  porta  de  sua  casa
aborrecida pelo volume do som da casa do réu;
que também lhe foi dito que tinha havido uma
discussão entre vítima e réu naquele  dia;  que
não  ouviu  dizer  que  a  vítima  costumasse
provocar  o  réu  mas  que os  desentendimentos
existiam há vários anos; que ninguém informou
o motivo da vítima ter alugado uma casa quase
em frente a do réu; que não ouviu falar sobre a
conduta da vítima.

Paulo Sérgio  da Silva,  fls.  51/52: “que estava
trabalhando  e  não  presenciou  o  fato;  que  ao
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tomar  conhecimento  sobre  os  seus  familiares
que seu irmão havia chegado do serviço doente
e tinha tornado um remédio e ido dormir; que
de repente chegou em sua casa e lhe desferiu
um tiro;  que  a  vítima  bateu  com o  braço  na
arma  e  o  tiro  pegou  na  parede;  que  no
momento em que seu irmão desviou o olhar em
razão dos gritos de sua esposa o réu puxou uma
faca  e  lhe  desferiu  um  golpe;  que  a  vítima
trabalhava como chapeado no Armazém Paraíba
e que agora trabalha como servente; que sabe
que seu irmão ficou vários dias internado não
sabendo  precisar  quantos;  que  a  vitima  está
problemas em dois dedos da mão de cujo braco
ocorreu  a  facada;  que  não  ouviu  qualquer
comentários que no dia do fato tivesse havido
alguma discussão entre réu e vítima; que seu
irmão sempre almoça em casa; que réu e vítima
tinham tido uma discussão cerca de um ano e
meio antes do fato; que não tem conhecimento
que em razão dessa discussão passada a vítima
tenha quase cegado o olho do réu; que após a
primeira  discussão  entre  réu  e  vítima  eles
voltaram  a  se  cumprimentar;  que  não  eram
amigos  mas  também não  eram inimigos;  que
réu  e  vítima  chegaram  a  trabalhar  juntos  no
Armazém Paraíba; que não sabe se no dia do
fato a vítima pediu ao réu para desligar o som
de sua casa; que sabe que a vítima ficou mais
de  cinco  dias  no  hospital;  que  a  vítima  não
bebeu nesse dia”.

Eliane Bezerra da Silva, companheira da vítima,
fls. 53/54: “que estava no quarto no dia do fato
juntamente com as duas filhas do réu sendo que
uma estava grávida; que ouviu o barulho do tiro
e correu para a sala; que ao chegar lá já viu a
vítima sangrando; que não viu o réu desferindo
o golpe de faca na vítima; que nesse dia não
tinha havido nenhuma discussão entre vítima e
réu;  que  vítima  e  réu  não  se  falavam  mas
também não se provocavam mutuamente; que
no  dia  do  fato  a  vítima  chegou  do  trabalho
doente  tomou  um  remédio  e  foi  dormir;  que
nesse dia o réu não estava com o som alto; que

Apelação Criminal 0001658-12.2013.815.0131                                                                6



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

ninguém  pediu  para  que  o  réu  baixasse  o
volume do som; que foi morar próximo a casa
do  réu  porque  era  a  única  que  estava
desocupada; que o réu costumava estacionar a
moto  entre  a  sua  casa  e  a  do  vizinho;  que
retificando o que disse a vítima estacionava sua
moto  debaixo  da  árvore  que  fica  de  frente  a
casa do réu; que a vítima nunca portou faca;
que  não  sabe  dizer  se  o  réu  já  teve  o  rosto
atingido pela vítima em outra situação;  que o
fato ocorreu na sexta-feira e a vítima saiu do
hospital na quarta-feira; que a vítima ficou cerca
de três meses sem trabalhar; que a vítima ainda
sofre sequelas da agressão com dores no braço
quando  faz  muito  esforço;  que  todo  o
atendimento do réu foi pelo SUS; que após esse
fato vítima e réu não voltaram a conversar”.

Se  os  jurados  rejeitaram  a  tese  defensiva,  não  há
contrariedade à prova dos autos, que indicam que o apelante disparou um
tiro de espingarda contra a vítima e, após o tiro atingir a parede da residência
desta, desferiu um golpe de faca peixeira que veio a ferir o bíceps esquerdo
da vítima.

Logo, a prova amealhada aos autos converge no sentido de
apontar o recorrente como sendo o autor da tentativa de homicídio. Com tal
procedimento, não pode afirmar a defesa que a decisão do Júri, que acolhe a
tese acusatória é contrária à prova dos autos, por não ter acolhido sua tese
defensiva. Optando o Júri por uma das versões apresentadas, achando-a mais
aceitável, não pode a decisão ser tida como afrontosa à prova dos autos.

Ademais,  como  é  sabido,  o  Sinédrio  Popular,  em
condenando  o  acusado,  não  acolheu  a  tese  defensiva,  valendo-se  da
discussão sobre o contexto probatório a qual lhe foi apresentada em plenário,
quando direcionou seu juízo de valor pela condenação, tratando-se, pois, de
uma decisão soberana, por ser forjada nos ditames da Constituição Federal
(art. 5°, XXXVIII, “c”, da CF/88), à luz do bojo processual.

Ora, as dúvidas foram ventiladas em plenário, apreciadas e
sopesadas pelos jurados, que decidiram pela condenação. Quanto a isto, o
Tribunal deve agir com extrema prudência com relação aos recursos contra
decisão do Conselho de Sentença, porquanto não é hipótese de mera reforma
da decisão e, sim, de cassação da decisão do júri.

Assim, ao preferirem os jurados a narrativa condenatória,
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não  contrariaram  de  forma  manifesta  as  provas,  logo,  não  comporta  o
julgamento anulação.

O Conselho de Sentença julga pelo sistema da convicção
íntima, isto é, não lhe é exigível a exposição das razões pelas quais chegou a
este  ou  àquele  veredicto.  Basta  que  a  tese  acolhida  pelos  jurados  tenha
respaldo no contexto probatório e não esteja completamente dissociada da
prova carreada.

A  decisão  dos  juízes  populares  está  prevista  na
Constituição Federal, em seu inciso XXXVIII do art. 5°, e é soberana. Esta é a
razão  de  ser  da  instituição  do  Júri,  pois  de  pouco  valeria  o  legislador
constituinte confiar o julgamento aos pares do acusado e ao mesmo tempo
permitir que os juízes togados limitassem seus critérios de decidir.

Neste sentido temos:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  PRELIMINAR  DE
NULIDADE.  REJEITADA.  MÉRITO.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI.
TESE  DE  NEGATIVA  DE  AUTORIA.  AFASTADA
PELO  CONSELHO  DE  SENTENÇA.  CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE A EMBASAR A OPÇÃO
DOS JURADOS. DECISÕES DE ACORDO COM AS
PROVAS  DOS  AUTOS,  PRODUZIDAS  NA
INSTRUÇÃO  PROCESSUAL  E  NO  INQUÉRITO
POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA PELO
TRIBUNAL.  PENA  ADEQUADA.  RECURSO
DESPROVIDO.  1.  [...]  3.  É  unânime  o
entendimento  referente  à  per  missão  de
escolha por parte dos jurados de uma das
versões  alternativas  apresentadas  em
Plenário,  ainda  que  tal  opção  não  seja
respaldada  pela  maioria  dos  elementos
probatórios irrogados nos autos.  Exige-se,
tão- somente, que a versão optada pelo Júri
seja,  ao  menos,  verossímil  e  calcada  em
algum elemento idôneo de prova, a fim de
que  não  se  caracterize  em  uma  decisão
arbitrária.  4.  Nessa  linha,  se  o  Conselho  de
Sentença,  baseado  na  soma  dos  detalhes
extraídos  dos  depoimentos  das  testemunhas,
acolhe a tese da acusação, refutando a tese de
"negativa de autoria",  não há que se falar em
decisão manifestamente contrária às provas dos
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autos. 5. O Conselho de Sentença pode utilizar
elementos  de  prova  produzidos  somente  no
curso  do  Inquérito  Policial  para  formar  a  sua
convicção, excepcionando a regra do artigo 155
do  Código  de  Processo  Penal.  Precedentes  do
STJ.  6.  Eventuais  contradições  entre  os
depoimentos  não  conduzem  à  anulação  do
julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, uma
vez  que  os  jurados,  diante  dessas  provas,
decidiram  pela  condenação,  acatando  tese  do
Ministério Público. 7. Recurso desprovido. (TJES;
ACr  48119002680;  Primeira  Câmara  Criminal;
Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça;
Julg. 29/02/2012; DJES 12/03/2012; Pág. 91).
Grifos nossos.

PENAL  E  PROCESSUAL.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.
HOMICÍDIO  QUALIFICADO  POR  CRUELDADE  E
RECURSO  DIFICULTADOR  DA  DEFESA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR
AFRONTA  À  IDENTIDADE  FÍSICA  DO  JUIZ.
ALEGAÇÃO  DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA  POR
CONTRARIAR A LEI E A DECISÃO DOS JURADOS
E  DE  AFRONTA DESTA  ÚLTIMA  À  PROVA  DOS
AUTOS.  ALEGAÇÃO  DE  INJUSTIÇA  NA
APLICAÇÃO  DA  PENA.  REFORMA  PARCIAL  DO
JULGADO PARA REDUZIR A  PENA.  1  [...]  4  A
decisão dos jurados que se apóia em versão
amplamente  debatida  em  plenário  e  com
amparo  na  prova  testemunhal  e  técnica,
não pode ser reputada nula por contrariar
as  evidências  colhidas  nos  autos.  O
enunciado  do  artigo  5º,  inciso  XXXIII,
alínea "c", da Constituição Federal, concede
soberania  ampla  ao  Júri  Popular,
permitindo aos jurados decidirem de acordo
com a  íntima convicção  e  só  admitindo  o
afastamento  do  veredicto  em  situações
restritas. 5  [...].  6  Apelação  parcialmente
provida.  (TJDF;  Rec.  2008.07.1.007052-4;  Ac.
511.163;  Primeira  Turma  Criminal;  Rel.  Des.
George Lopes Leite;  DJDFTE 15/06/2011; Pág.
133). Grifos nossos.

Assim,  conforme  se  observa  nos  autos,  os  jurados
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condenaram com base  na  prova  colhida,  bem como  segundo  sua  íntima
convicção,  em  nada  contradizendo  a  prova  dos  autos,  ao  contrário,  em
nenhum momento dela se dissociaram. Desse modo, é de ser afastada tal
irresignação.

Aduz, ainda, o apelante que a sentença seria nula por ter
condenado o apelante em homicídio qualificado, como consta da ementa.

Mas, o que se verifica nos autos é que, na própria ementa
da  sentença  condenatória,  há  menção  ao  afastamento  das  qualificadoras,
como procedido pelo Conselho de Sentença, quesitos às fls. 123.

E,  em  que  pese  não  constar  na  ementa  menção  ao
homicídio  tentado,  quando  da  aplicação  da  pena  houve  a  consideração
devida,  razão  da  diminuição  em  1/3  (um  terço),  não  havendo  qualquer
irregularidade a ser sanada.

Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  da
Procuradoria-Geral de Justiça,  nego provimento ao recurso, mantendo-se
incólume a sentença.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, presidente em exercício da Câmara
Criminal,  dele  participando os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Des. Carlos Martins Beltrão Filho, relator, e Wolfram da Cunha Ramos (Juiz de
Direito convocado para substituir o Des. Joás de Brito Pereira Filho).

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Álvaro Cristino Pinto Gadelha, 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, em 11 de dezembro de 2014.

João Pessoa, 12 de dezembro de 2014.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
               Relator
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