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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.

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.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
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Estado da Paraíba, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, 
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal (fl. 163) manejada por Marcondes 
Pereira dos Santos contra sentença (fls.159/161) proferida pelo Juízo da 1ª 
Vara  da  Comarca  de  Sousa que,  acolhendo  o  veredicto  dos  jurados, 

condenou-o a uma pena de 12(doze) anos de reclusão,  a ser cumprida em 

regime, inicialmente fechado, pela prática do delito tipificado pelo artigo 121, 
§ 2º, IV, do Código Penal.

O apelante, em suas razões recursais (fls.166/169), aduz que agiu 

em  legítima  defesa  e  que  a  decisão  do  Conselho  de  Sentença  foi 

manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos,  suplicando  por  um  novo 

julgamento.

Nas contrarrazões (fls.170/174), o Ministério Público pugna pela 

manutenção do decisum.

A douta Procuradoria  de  Justiça  exarou parecer  opinando pelo 

desprovimento do recurso (fls. 181/185).

É o relatório.

VOTO

O  representante  do  Ministério  Público ofereceu  denúncia 

(fls.02/03) contra Marcondes Pereira, dando-o como incurso nas sanções do 

art. 121, § 2°, incisos II e IV do Código Penal, por ter ele, na madrugada do 

dia 02 de março de 2004, por volta das 01h:30min da manhã, adentrado na 

casa do Sr. Gerlando Bezerra Moura, vulgo “Tiziu”, localizada no Conjunto Frei 

Desembargador João Benedito da Silva
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Damião, na cidade de Sousa, e efetuado contra ele disparo de arma de fogo 

em sua região cervical, causando-lhe morte imediata.

Emerge  da  exordial  acusatória  que  a  vítima  se  encontrava 

bebendo,  em sua residência,  na companhia da irmã Luzinete Bezerra e de 

José  Carlos,  que  se  ausentou  do  local  no  momento  do  fato  para  comprar 

bebida,  mas afirma  que  o  acusado  já  havia  passado  em frente  à  casa da 

vítima.

Narra,  ainda,  a peça acusatória  que,  por  volta da 1h:30min da 

manhã, o acusado apareceu e disparou um tiro fatal no pescoço da vítima, que 

já estava dormindo, pelas costas, e, em seguida, saiu andando, normalmente, 

após a prática delituosa.

Concluída  a  instrução  criminal,  o  acusado  foi  pronunciado 

(fls.109/115). Submetido ao crivo Popular, foi julgada procedente a pretensão 

punitiva Estatal para condenar o acusado a uma pena privativa de liberdade de 

12(doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente fechado, 

pela prática do delito tipificado pelo artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal  (fls. 

159/161).

Inconformado, o recorrente manejou o presente apelo, alegando 

que agiu em legítima defesa e que a decisão do Conselho de Sentença foi 

manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos,  suplicando  por  um  novo 

julgamento.

 

Analisando-se cuidadosamente as razões da apelação criminal e, 

comparando-as com a sentença vergastada e com as provas constantes dos 

autos, observa-se que a pretensão recursal não merece ser acolhida. 

Primeiramente,  devemos  ressaltar  que  a  doutrina  e  a 

jurisprudência  são  pacíficas  no  sentido  de  que  a  cassação  do  veredicto 
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popular, por manifestamente contrário à prova dos autos, só é possível quando 

a  decisão  for  escandalosa,  arbitrária  e  totalmente  divorciada  do  contexto 

probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes. 

Assim  sendo,  apenas  se  os  elementos  probatórios  não 

comportarem a versão escolhida pelo Júri é que poderá ser anulada a decisão, 

pois estará em desacordo com o conjunto probatório, o que não é admissível. 

Com muita propriedade o doutrinador Paulo Rangel, afirma:

“A  lei  é  clara  em  dizer:  decisão  dos  jurados 
manifestamente contraria as provas dos autos. Em 
outras  palavras:  não  pode  haver  suporte 
probatório para a decisão dos jurados. Se houver,  
a decisão não será manifestamente contrária, pois 
os  jurados  são  soberanos  em  suas  decisões.” 
( Direito Processo Penal – 17ª. ed., Lumen Juris, 2010 
- p. 1487). Grifo original.

No mesmo norte:

“A final, o art. 593, III, d, prevê a apelação para a 
decisão do Tribunal do Júri quando a decisão dos 
jurados for manifestamente contrária a  prova  dos 
autos.  Trata-se  de  hipótese  em  que  se  fere 
justamente o mérito da causa, em que o error in 
judicando  é  reconhecido  somente  quando  a 
decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente 
da  prova dos  autos,  determinando-se  novo 
julgamento. (...) 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." (Mirabete,  Júlio  Fabbrini,  Código  de 
Processo  Penal  Interpretado,  11ª  ed.  -  São  Paulo: 
Atlas, 2003, páginas 1487-1488).

Também, esse é o entendimento jurisprudencial:

Desembargador João Benedito da Silva
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PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  ART.  
121,  §  2º,  INCISOS  I  E  IV  DO  CÓDIGO  PENAL.  
ALEGAÇÃO DE TER SIDO A DECISÃO DO JÚRI  
CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS. 
INOCORRÊNCIA.  I  -  Não  se  qualifica  como 
manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos  a 
decisão  dos  Jurados  que  se  filia  a  uma  das 
versões  para  o  crime,  em  detrimento  de  outra,  
ambas  apresentadas  em  Plenário,  desde  que  a 
tese  privilegiada  esteja  amparada  em  provas 
idôneas, como ocorreu na espécie (Precedentes).
(...)  III  -  Somente  a  decisão  aberrante,  
manifestamente contrária à prova produzida, é que 
comporta  anulação.  Ordem  denegada.  (STJ. HC 
146.519/RJ, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA 
TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 31/05/2010)

Não é o caso dos autos.

A materialidade  do delito  encontra-se  comprovada  pelo  Exame 

Cadavérico (fls.  04) onde se constata que a vítima levou um tiro na região 

cervical (pescoço).

A autoria delitiva é extraída do conjunto probatório.  Vejamos:

 O  acusado,  em seus  interrogatórios,  apresenta  duas  versões 

para o momento em que afirma ter se envolvido numa briga com a vítima, que 

resultou na morte desta em razão do revólver ter disparado.

“Que uma sobrinha do acusado namorava com a 
vítima  e  arranjou  um  namoro  com  uma  outra 
pessoa; que aconselhou sua sobrinha a acabar o 
namoro  com  a  vítima,  considerando  seus 
antecedentes; que sua sobrinha comentou o fato 
com a vítima e esta foi  tomar satisfação com o 
acusado; que o acusado negou o ocorrido; que foi 
agredido verbalmente pela vítima; que a vítima foi 
na casa do acusado discutir, onde a vítima tomou 
a  bicicleta  do  acusado;  que  ao  ir  receber  sua 
bicicleta  no  Frei  Damião,  próximo  ao  Canal, 
encontrou-se com a vítima, se engalfinharam e o 
revólver disparou um tiro; que pediram ainda para 
parar  de  brigar,  mas  já  tinha  acontecido;  que 
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depois disso foragiu e ajudado por sua família foi 
morar em Brasília (...)”. (fls. 85/86)

“Que  tudo  aconteceu  porque  uma  prima  do 
interrogado  de  nome  Samara  passou  a  ter  um 
relacionamento  com  homem  casado  e  os 
encontros ocorriam na casa do interrogado; que 
aquela  jovem  passou  a  ser  relacionar  também 
com a vítima e os encontros ocorriam no mesmo 
local;  que  o  interrogado  conversou  com  sua 
prima.  Samara,  para  que  ele  encerrasse  o 
relacionamento com a vítima e desse preferência 
àquele casado que era amigo da família;  que a 
Samara  falou  para  a  vítima  o  que  estava 
acontecendo e a vítima por não ter gostado ficou 
perseguindo  o  interrogado;  que  naquele  dia  o 
interrogado  passava  defronte  a  casa  da  vítima 
quando  esta  o  chamou  para  conversar;  que 
quando chegou a uma distância de um metro e 
meio a vítima sacou a arma e o interrogado se 
engalfinhou  com ela;  que  ao  ouvir  o  disparo  o 
interrogado tentou socorrer a vítima, mas a mãe 
da vítima acordou desesperada e pediu para que 
ele  não  fizesse  aquilo  tendo  o  interrogado  se 
ausentado do local; que estava desarmado; que 
naquele dia por volta das 17 horas e por volta das 
20 horas chegou a se encontrar com a vítima e 
discutiu; que o interrogado morava na rua por trás 
da rua da vítima; que as discussões eram sempre 
em torno daquele assunto envolvendo a prima do 
acusado; que a arma era da vítima. (fls.156/157)

A tese do acusado de ter agido em legítima defesa, contudo, 

apresenta-se dissociada do acervo probatório colhido no caderno processual, 

mostrando-se contrária.

 

A tia e mãe adotiva da vítima, Luzinete Beserra de  Moura, 

ouvida em juízo, por três vezes, afirmou que o acusado dirigiu-se a sua casa, 

onde efetuou contra a vítima um disparo de arma de fogo, que ocasionou a sua 

morte. 

 

“Afirma que é tia da vítima,  sendo esta morava 
consigo. No dia do fato a vítima e um amigo de 

Desembargador João Benedito da Silva
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nome “José Carlos” bebiam na calçada da casa 
da testemunha. Em dado momento José Carlos 
sai  para  comprar  bebida.  A  testemunha  que 
estava sentada a porta de sua casa dá um cochilo 
e quando desperta já vê o denunciado com um 
revólver em punho pronto para disparar contra a 
vítima,  que  de  tão  bêbada  estava  dormindo 
sentada. A testemunha pediu para o denunciado 
não matar seu sobrinho, não tendo sido atendida. 
Afirma que o denunciado efetuou um disparo nas 
costas da vítima que atravessou o corpo desta, 
atingindo  o  seu  coração.  Na  sequencia  o 
denunciado  fugiu  do  local,  tendo  a  vítima  sido 
levada  para  hospital.  Quando  José  Carlos 
retornou  ao  local  o  fato  já  tinha  acontecido.  A 
testemunha desconhece a existência de qualquer 
rixa entre denunciado e vítima, podendo afirmar 
que os mesmos se falavam, tendo, inclusive, dias 
anteriores a vítima pego bebida e jogo de sinuca 
para o denunciado. (...) O denunciado chegou ao 
local do fato a pé. O denunciado não falou nada 
antes  de  disparar  contra  a  vítima.  (Luzinete 
Beserra de Moura-fls.39)

“Que  a  depoente  estava  na  sua  residência  por 
volta das 23:30,  observando seu filho, a vítima, 
que havia chegado embriagada e estava deitada 
próxima a porta, ouvindo um som. Momento em 
que  chega  o  acusado  e  diz  que  queria  acertar 
umas  contas  com  a  vítima,  tendo  a  depoente 
solicitado que ele viesse outro dia, pois ele estava 
muito  embriagado  e  não  tinha  condições  de 
conversa;  que o acusado saiu e a depoente foi 
deitar; que por volta de uma hora da manhã ouviu 
um  tiro,  levantou-se  rapidamente  e  quando  viu 
estava  a  vítima  caída  por  cima  do  som  e  o 
acusado saia com a arma em punho; que a vítima 
foi  atingida  por  um  único  tiro,  nas  costas,  que 
atingiu o coração e a morte foi instantânea; que 
até esta data a depoente não tem conhecimento 
do motivo  que levou o acusado a assassinar  a 
vítima; (...) que por volta das 16 horas houve uma 
discussão entre  o  acusado e  a  vítima na outra 
rua,  mas  não  sabe  o  motivo  (...).”(Luzinete 
Beserra de Moura-fls.81)

“Que naquele dia por volta das 16 horas a vítima 
teve uma discussão com o acusado no bairro Frei 

Desembargador João Benedito da Silva



Processo nº 0002004-34.2004.815.0371

Damião;  que  o  acusado  foi  até  a  casa  da 
depoente pedir a ela que desse jeito à vítima; que 
a depoente pediu que ela relevasse, pois a vítima 
estava muito embriagada; que após a discussão, 
por volta das 17 horas, a vítima chegou em casa 
e a depoente colocou as caixas de som próximo à 
porta para que ele ficasse bebendo; que a vítima 
ficou bebendo sozinho; que a depoente já estava 
dormindo quando por  volta  da meia noite  ouviu 
um  tiro,  correu  para  ver  o  que  estava 
acontecendo  e  viu  a  vítima  caída  por  cima  da 
caixa de som e o acusado saia com a arma na 
mão e  a  depoente  falou  para  ele:  ‘você  matou 
meu  filho’;  que  o  acusado  saiu  caminhando 
normalmente;  que  pediu  socorro,  a  vítima  foi 
socorrida com vida, mas faleceu na mesma noite; 
que a depoente é tia e mãe adotiva da vítima e 
reconhece  que  a  vítima  tinha  o  mesmo 
comportamento  do  acusado,  ou  seja,  vivia  na 
bebedeira e consumindo drogas; (...) que o tiro foi 
desferido nas costas e atingiu o coração da vítima 
(...)”.(...).”(Luzinete Beserra de Moura-fls.155)

A testemunha de acusação, José Carlos Ferreira da Silva, quando 

ouvida, em juízo, disse que a Sra. Luzinete disse-lhe que a vítima tinha sido 

assassinada pelo acusado.

“Afirma  que  bebia  juntamente  com  a  vítima  na 
calçada da casa desta.  Em dado momento saiu 
para compara bebida e quando retornou o fato já 
havia  acontecido,  não  se  encontrando  mais  no 
local  nem denunciado nem vítima,  sendo que a 
última havia sido socorrida para o hospital.  Não 
tem conhecimento  de  qualquer  intriga  existente 
entre denunciado e vítima. Afirma que no dia do 
fato,  ao  cair  da  tarde,  quando  já  bebiam,  o 
denunciado  passou  pelo  local  e  nada  falou. 
Apenas a tia da vítima presenciou o fato e disse 
para  a  testemunha  apenas  que  seu  sobrinho 
havia sido assassinado pelo denunciado.  Afirma 
que a vítima estava muito bêbada”. (José Carlos 
Ferreira da Silva – fls.40)

A testemunha de defesa, Maria Goretti da Silva, afirmou que tomou 
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conhecimento  de  que o  acusado tinha matado a vítima por  causa de uma 

bicicleta.

“Que a depoente não estava presente; que ouviu uma 
discussão entre a vítima e Zé Roberto; que entrou em 
casa e se recolheu; que no dia seguinte foi informada 
que o acusado tinha assassinado a vítima por causa 
duma bicicleta que a vítima tinha pego dele;  que o 
acusado e vítima era amigos; que acusado e vítima 
eram todos unidos, pois eram todos vagabundos; que 
na hora daquela primeira discussão a depoente não 
viu Marcondes presente.” (fls.83)

A declarante, Maria das Neves Pereira, mãe do acusado, apresenta 

versão não confirmada em juízo com relação à ameaça provocada pela vítima 

contra o denunciado no dia do fato delituoso. No entanto, em conformidade 

com o conjunto probatório, afirma que o réu efetuou o disparo por conta de 

uma bicicleta que o ofendido tinha pego na casa dele.

“Que  a  declarante  não  estava  presente,  mas  tem 
conhecimento de que existia uma animosidade entre 
acusado  e  vítima;  que  esta  vivia  provocando  o 
acusado; que no dia do fato a vítima foi até a casa do 
acusado  a  procura  dele  para  matar;  que  estava 
armado com um facão e acompanhado de uma outra 
pessoa  que  estava  com  um  revólver;  que  vários 
conselhos foram dados ao acusado para ele evitar a 
vítima, mas naquele dia não teve condições, foi até a 
casa da vítima, desferiu um golpe contra ela, tirando-
lhe a vida; que esclarece que o acusado chegou em 
casa e a vítima tinha levado a bicicleta dele, tendo ido 
o acusado até a casa dele pegar, quando aconteceu o 
fato;  (...)  que  anteriormente  eles  eram  amigos,  no 
entanto,  a  amizade  não  mais  existia”.  (Maria  das 
Neves Pereira – fls. 82) 

Pois  bem,  como  visto  acima,  não  obstante,  tenha  o  acusado 

sustentado a legitima defesa, examinando o acervo probatório, não há como se 

extrair  um juízo  de  certeza  acerca  da  incidência  da  excludente  de  ilicitude 

invocada pelo acusado, em face do não preenchimento dos seus requisitos.

É que se afere do acervo probatório que, em nenhum momento, 
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restou demonstrado que o ora apelante teria praticado o crime sob o palio da 

legitima  defesa,  pois  esta  se  verifica  quando  o  agente  de  maneira  lídima, 

defende-se de injusta agressão, atual ou iminente, porém, que não o faça além 

da utilização dos meios necessários e da indispensável repulsa para rechaçá-

la, na conduta para afastar o perigo.

É imprescindível  que haja,  por  parte  do  agente,  reação contra 

aquele que está praticando uma agressão, sendo esta constituída de qualquer 

comportamento humano que lesa ou põe em perigo um direito e, embora, em 

geral, implique violência, o que não restou configurado no caso em apreço.

A jurisprudência não discrepa desse entendimento:

STF:  “Não  há  como  acolher  o  argumento  de 
excludente  de  ilicitude  se  não  caracterizada  a 
ocorrência  de  agressão  atual  ou  iminente,  de 
modo  a  configurar  legitima  defesa,  conforme 
dispõe o art. 25 do CP”(RT 767/520)

TJMT:  “A  legitima  defesa  é  causa  objetiva  da 
exclusão  de   injuridicidade.  Só  existe 
objetivamente, isto é, quando ocorrem, realmente, 
seus  pressupostos  objetivos.  A  injustiça  da 
agressão é um dos requisitos indispensáveis à sua 
configuração.  Daí  por  que,  além  de  existir  a 
agressão, é necessário  que essa seja injusta, ou 
seja, que represente conduta não autorizada pelo 
direito” (RT 538/394).

Dessa  forma,  não  há  como  abraçar  a  excludente  de  ilicitude, 

levantada pelo apelante, conquanto isolada nos autos.

Ademais,  o  julgamento  efetuado  pelo  Júri  Popular  está  em 

consonância com os elementos de convicção colhidos durante a instrução, o 

que não autoriza a sua cassação, pois, diante do quadro delineado, optaram os 

jurados  pela  prevalência  da  tese  acusatória  em  detrimento  da  versão 

defensiva, carente de suporte apto a legitimá-la.

Portanto,  estando a decisão apoiada nos autos não é possível 
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cassá-la,  tendo  em  vista  a  soberania  assegurada  pela  Constituição  da 

República ao Tribunal do Júri  (artigo 5º, XXXVIII,  “c”),  tendo o Conselho de 

Sentença, ao meu ver, sabido bem avaliar a prova dos autos e decidir conforme 

sua consciência.

Quanto à  insurgência do apelante,  com fulcro no art.  593,  III, 

alínea “b” do Código de Processo Penal, também, não há como acolhê-la.

Nas razões recursais, o apelante reconhece que o conselho de 

sentença,  por  maioria  de  votos,  decidiu  por  condenar  o  acusado.  Logo,   a 

sentença condenatória de fls. 159/161 não é contrária à decisão do jurados.

No entanto, há de ser reconhecer a existência de erro material no 

termo de julgamento (fls.158) na parte relativa à resposta do terceiro quesito.  

Tanto  consta  na  sentença  quanto  nas  razões  recursais  que  o 

Conselho  de  Sentença  condenou  o  recorrente  por  maioria  de  votos.  Logo, 

ocorreu uma inversão na digitação dos votos dos jurados. Devendo, pois, ser 

corrigido para constar 02 (dois) votos para a resposta sim e 05 (cinco) votos 

para a resposta não.

Trata-se, pois, de nítido erro material, passível de conhecimento 

de ofício.

Por  fim,  da  análise  da  sentença  condenatória,  fls.  159/161, 

verifica-se que a pena aplicada ao apelante pela prática do delito previsto no 

artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal foi fixada em seu mínimo legal, qual seja, 

12 (doze) anos de reclusão.

Assim,  não  se  sustenta,  pois,  a  alegação  do  apelante  de  que 

houve injustiça no tocante à aplicação da pena imposta ao réu, pois fixada em 

seu mínimo legal.

Desembargador João Benedito da Silva
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Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

                      É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho, 

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. Álvaro Cristino Pinto Gadelha 

Campos, Promotor de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro do ano de 

2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


