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É possível a cassação da decisão proferida pelo
Conselho  de  Sentença  quando  ela  acolhe  uma
versão  que  não  encontra  suporte  na  prova  dos
autos, pois não é de se admitir que a conclusão
dos  jurados  seja  completamente  divorciada  do
contexto probatório. 

Não  estando  presentes  os  seus  elementos
caracterizadores, como a utilização moderada dos
meios necessários, bem como a injusta agressão,
atual ou iminente, não há como subsistir a tese de
legítima defesa.

Sendo  a  decisão  manifestamente  contrária  às
provas dos autos, esta deve ser cassada, e o réu,
submetido a novo julgamento perante o Tribunal
do Júri.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

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

R E L A T Ó R I O

Cuida-se  de  Apelação  Criminal (fl.  280)  manejada,

tempestivamente, pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida

pelo Juízo de Direito da comarca de Campina Grande (1º Tribunal do Júri), que,

seguindo o veredicto dos jurados,  absolveu Danilo Pedro Correia de Melo,

após acolher a tese defensiva de legítima defesa, da acusação de infringência

ao art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal em relação à vítima Jairo

Mota do Nascimento.

Em suas razões recursais (fls. 281/288), aduz o Parquet que, na

espécie,  a  decisão  do  Conselho  de  Sentença  se  mostra  manifestamente

contrária à prova dos autos, porque, do conjunto probatório, infere-se que o

veredicto de absolvição não possui qualquer respaldo nas provas testemunhais

colhidas durante a instrução criminal, ao contrário, conduzia satisfatoriamente a

um decreto condenatório, já que não configurada a tese excludente da legítima

defesa.

Pleiteia,  portanto,  a anulação da decisão de primeiro grau e a

submissão  do  réu  a  novo  julgamento  perante  o  Tribunal  Popular  daquela

comarca.

Contra-arrazoando (fls. 292/295), o réu Danilo Pedro Correia de

Melo requereu  a  manutenção  da  decisão  absolutória,  uma  vez  que  restou

confirmada,  em grande  parte,  a  tese de  legítima defesa.  Tudo  com esteio,

principalmente,  nos  depoimentos  testemunhais  de  Fabiano  Teixeira  de

Andrade, Flávio Roberto Ramos, João David do Nascimento e José Romildo

Macena.

A douta  Procuradoria  de  Justiça  exarou  parecer  por  meio  do
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Procurador  Joaci  Juvino  da  Costa  Silva  (fls.  302/307),  opinando  pelo

provimento  do  apelo,  diante  da  evidente  contradição  verificada  entre  as

respostas dos jurados e as provas dos autos.

É o relatório.

VOTO

O Órgão do Ministério Público em exercício junto  ao 1º Tribunal

do Júri  da comarca de Campina Grande ofereceu denúncia em desfavor de

Danilo Pedro Correia de Melo, dando-o como incurso nas sanções penais do

art. 121, 2º, incisos II e IV do Código Penal, em razão de, no dia 13/06/2015,

por volta das 21h, o denunciado, agindo sob animus necandi, assassinou Jairo

Mota do Nascimento, mediante golpes de faca, causando-lhes os ferimentos

que ensejaram a sua morte.

Relata a peça acusatória inicial que réu e vítima bebiam no Bar do

Fabiano,  localizado  no  Distrito  de  Galante,  cidade  de  Campina  Grande,

quando, por razões banais, começaram a discutir, tendo Jairo “chicoteado” a

perna do denunciado, conhecido por “Don Don”. Enfurecido, o acusado saiu do

local prometendo voltar, pois tal acontecimento “não ficaria assim”.

Em seguida, o denunciado foi até a sua residência, armou-se com

uma  faca  e  retornou  ao  bar.  Chegando  ao  local,  montou  em  uma  égua

pertencente a Jairo, tendo este o mandado descer do animal. Continuamente,

Danilo, com ar de deboche, interpelou a vítima chamando-a para que fosse tirá-

lo do cavalo, instante em que a vítima se aproximou, e o denunciado, então,

sacou  a  faca  que  portava,  desferindo  golpes  contra  o  ofendido,  sem  lhe

oferecer qualquer chance de defesa.

Apesar de socorrido e levado ao hospital,  Jairo veio a óbito no
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mesmo dia, consoante Laudo Cadavérico acostado.

Processado  regularmente  o  feito,  o  réu  foi  pronunciado  (fls.

186/189) nas sanções cominadas no art. 121, 2º, II e IV do Código Penal.

Após julgamento pelo Sinédrio Popular, este, por maioria, acatou

a tese de legítima defesa, vindo, em seguida, com fulcro nessa decisão, o Juiz-

presidente do Tribunal do Júri a proferir a  sentença absolutória de fls. 276,

verso. 

Inconformado com a referida decisão, o Parquet com atuação no

Juízo  primevo veio  a  apelar,  aduzindo  que  a  decisão  do  Júri  teria  sido

manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos.  Para  tanto,  alega  que,  pelos

depoimentos  colhidos  não  havia  a  possibilidade  de  se  acolher  a  tese  de

legítima defesa, ao contrário, a prova produzida conduzia satisfatoriamente a

um decreto condenatório.

Pois  bem.  No  caso  em  desate,  o  apelante  invoca,  como

fundamento recursal, o permissivo insculpido no art. 593, inciso III, alínea “d”,

sob a alegação de que o veredicto popular foi proferido em total dissonância

com as provas constantes dos autos.

Analisando-se  cuidadosamente  as  razões  da  acusação  e

comparando-as  com  as  provas  constantes  dos  autos,  observa-se  que  a

pretensão do representante do Parquet deve ser acolhida. 

Primeiramente, devemos ressaltar que, para que se decida pela

nulidade  da  decisão  do  Tribunal  Popular,  sob  a  assertiva  de  ser  esta

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

probatório  contido  dos  autos  aponte,  de  forma  irrefutável,  que  a  decisão

adotada fora divorciada, por inteiro, das provas colhidas.

Desembargador João Benedito da Silva
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Tal  exigência  visa  preservar,  por  conseguinte,  o  princípio

constitucional  da  soberania  dos  seus  veredictos.  Por  tais  motivos,  o

acolhimento  dos  argumentos  somente  será  possível  quando  não  encontrar

nenhum apoio na prova colhida nos autos.

Vê-se, pois, que somente a decisão do júri que não tenha amparo

nos elementos de convicção colhidos no decorrer da instrução processual é

que  pode  dar  ensejo  a  um  novo  julgamento,  exigindo-se,  assim,  para  a

anulação  sob  tal  fundamento,  que  haja  um  completo  afastamento  entre  a

decisão e a realidade fática produzida.

In casu, com relação à materialidade do delito em disceptação,

esta  restou  devidamente  comprovada  a  partir  do  Laudo  Tanatoscópico  (fls.

37/39) e Certidão de Óbito (fl. 12), não restando, assim, qualquer dúvida acerca

da ocorrência do fato delitivo.

No entanto, sendo atribuída ao acusado Danilo Pedro Correia de

Melo a autoria do crime de homicídio contra a vítima, os jurados decidiram, por

maioria, absolvê-lo (Termo de Julgamento, fl. 274), acatando a tese defendida

pelo patrocínio do réu relativa a excludente de ilicitude consubstanciada na

legítima  defesa  própria  (Sentença,  fl.  276,  verso  e  Ata  da  Sessão  de

Julgamento, fls. 277/279).

Ao contrário, entendo que, de acordo com as provas colacionadas

aos  autos,  principalmente  os  depoimentos  testemunhais,  não  restou

configurada a excludente de ilicitude, uma vez que não foram demonstrados

os requisitos necessários à verificação da legítima defesa.  Assim,  deve ser

anulada a decisão proferida,  sendo o réu submetido a novo julgamento

pelo Tribunal Popular.

De  fato,  analisando-se  o  caderno  processual,  pode-se
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constatar que a vítima encontrava-se bebendo com o recorrido, em um bar, e,

após discutirem, este foi a sua residência e pegou uma faca. Ao retornar ao

local, o réu, de forma a provocar a vítima, subiu em uma égua pertencente a

esta e passou a lhe convocar a retirá-lo dali. No momento em que o ofendido

se aproximou para remover o acusado do animal, este o golpeou, causando

sua  morte  (ferimento  penetrante  abdominal  com  hemorragia  interna

consecutiva – Laudo Tanatoscópico, fl. 37).

Dessa forma, embora o acusado e a sua Defesa tenham

dito  que aquele reagiu a uma possível  ação da vítima,  não há,  nos autos,

elementos  probatórios capazes de demonstrar  referido fato,  ou seja,  que o

ofendido tenha tentado atacar o acusado ou ceifar-lhe a vida, ao contrário, há

notícias de que a vítima nem se encontrava com qualquer tipo de arma.

 Vejamos o que afirmam os depoimentos testemunhais em

juízo:

Fabiano  Teixeira  de  Andrade,  proprietário  do  bar  em  que

ocorreu o crime, disse (mídia de fl. 133) que Danilo, após uma briga com Jairo,

chegou a sair do local e depois retornou. Continuou relatando que:

Danilo foi em casa pegar uma faca. Que, apesar dos
desentendimentos entre eles,  nunca ouviu dizer  que
houve  ameaças  entre  os  envolvidos.  Que  a  briga
aconteceu  apenas  em  um  primeiro  momento,  mas
após  o  retorno  de  Danilo  não  houve  mais  brigas.
Descreveu que contaram à testemunha que o acusado
montou na besta da vítima, então Jairo foi retirá-lo de
cima do animal, momento em que o réu deu a facada
na vítima. Que as pessoas não tinham medo de “Don-
Don” na cidade, contudo ele “não levava desaforo pra
casa”.

Já Flávio Roberto Ramos informou: 

Que estava presente na hora do fato. Que houve uma

Desembargador João Benedito da Silva
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discussão entre vítima e acusado e que ouviu dizer
que o motivo da discussão teria sido uma “macacada”
que Jairo deu em “Don-don”.  Que viu Danilo saindo
para ir  a  sua casa e que,  quando ele  voltou,  réu e
vítima discutiram novamente na parte externa do bar.
Que,  quando  reparou,  viu  que  Jairo  estava
esfaqueado,  tendo as pessoas relatado que o  autor
dos golpes teria sido o Danilo. Que ouviu as pessoas
falando  que  Danilo  montou  em  uma  égua  e  que
disseram  que  Jairo  deu  uma  macacada  em  Danilo
para ele descer da égua. Que foi a testemunha quem
socorreu o ofendido e que, quando o acusado bebia,
ficava agressivo.(Mídia fl.133).

A testemunha  Jailton  Mota  do  Nascimento, irmão  da  vítima,

presenciou o momento do fato e afirmou, em juízo, com firmeza e riqueza de

detalhes: 

Que estavam bebendo no Bar de Fabiano e que vítima
e  acusado  começaram  a  discutir.  Nesse  momento,
informou  a  testemunha  que  com  seguiu  separálos,
mas, após uma segunda discussão, Danilo foi em casa
e voltou.  Que ao retornar,  Danilo  subiu  na égua de
Jairo e, pedindo a este para ir pegar “a merda” dele, já
foi “furando a vítima”. Afirmou ainda que o irmão da
testemunha deu uma “macacada” em Danilo e que o
acusado  deu  duas  facadas  na  vítima.  Que  foi  a
testemunha quem socorreu Jairo. Que a discussão foi
apenas verbal, não houve agressão física. Que viu que
seu irmão não estava armado, pois ele tinha deixado a
faca. Que a testemunha viu quando o acusado furou o
ofendido.  Que  Danilo  “tinha  furado”  outra  pessoa  e
bateu muito em um indivíduo conhecido por Soró. Que
viu  quando  seu  irmão  deu  duas  macacadas  no
acusado. Que seu irmão foi ao encontro do acusado
na égua apenas com a chibata na mão. (CD-ROM, fl.
133).

Por  sua  vez, Maria  do  Socorro  Guedes Dantas,  testemunha

presente  no  local  do  crime,  descreveu  que  não  viu  briga  da  vítima  e  do

acusado, apenas ouviu dizer que Jairo deu umas “macacadas” no réu. Relatou

também  que,  de  acordo  com  o  que  sabe,  não  existia  nenhuma  rixa  ou

desentendimento anterior entre os envolvidos (CD-ROM, fl. 133).

Desembargador João Benedito da Silva
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Vanusa  do  Nascimento  Araújo,  que  também  presenciou  o

momento em que o delito foi cometido, relatou como aconteceu:

Que após já ter havido uma discussão entre vítima e
réu, viu quando o “Don-don” “furou” o Jairo. Que os
envolvidos  já  iam  embora  quando  Danilo  subiu  no
cavalo  de  Jairo,  e  este  mandou-o  sair  do  animal,
momento em que Danilo perquiriu “venha me tirar” e,
quando  a  vítima  foi  ao  seu  encontro,  o  acusado
desferiu dois golpes de faca, uma na barriga e outra
na  altura  do  peito.  Esclareceu  ainda  que  Jairo  não
estava armado e que, anteriormente, Jairo havia dado
umas “macacadas” no acusado. Que Jairo “não partiu”
para  cima  de  Danilo,  apenas  pediu  para  a  vítima
descer do cavalo. (Mídia audiovisual fl. 133)

De  outro  norte,  ao  ser  interrogado,  tanto  na  primeira  fase  do

procedimento  (CD-ROM,  fl.  133)  quanto  em  plenário  de  julgamento  (mídia

audiovisual  fl.  272),  o  réu  contou  uma  versão  fantasiosa  e  contraditória,

completamente divergente das declarações prestadas pelas testemunhas, ao

afirmar  que  só  golpeou  a  vítima  para  evitar  que  esta  lhe  matasse,  pois,

segundo ele, houve uma luta corporal entre ambos e Jairo é quem estava com

uma faca, tentando acertá-lo.

Assim,  diante  da  prova  coligida  aos  presentes  autos,

principalmente  os  depoimentos  testemunhais,  há  fortes  indícios  de  que  o

recorrido efetuou golpes de faca contra a vítima Jairo Mota do Nascimento,

causando-lhe a morte, sem que houvesse, no momento, uma agressão injusta

que merecesse ser repelida. 

Como dito, a partir do que se extrai dos relatos das testemunhas

ouvidas,  pode-se  inferir  que,  após  uma  discussão  entre  os  envolvidos,  o

acusado saiu do bar e voltou, desta vez, portando uma faca e que, no momento

do crime, Danilo havia montado no cavalo pertencente a Jairo e, após incitar a

vítima até esta ir ao seu encontro, efetuou na mesma os golpes de faca os
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quais ocasionaram a morte do recorrido. 

Portanto, de acordo com o que foi descrito, no instante em que o

delito foi cometido, não houve, sequer, luta corporal entre acusado e vítima,

vindo  o  réu  a  atingir  aquela,  desnecessariamente,  sem que  haja  nenhuma

agressão injusta a ser repelida. 

Ademais, pela leitura do Laudo Tanatoscópico (fl. 33), constata-se

que  o  corpo  da  vítima  apresentava  dois  ferimentos  elípticos,  com  bordas

regulares e invertidas, ambas com ângulos agudos, típico dos produzidos por

ferimentos perfurocortantes, localizados na região precordial e infraumbilical.

Tal conclusão apenas revela que o acusado usou mecanismos que vão além

do necessário a afastar possível agressão.

Dessa forma, embora o Conselho de Sentença tenha acolhido a

tese defensiva de legítima defesa, excludente de ilicitude prevista no inciso II

do art. 23 do CP, ela não se encontra caracterizada, pois ausentes os seus

elementos  caracterizadores,  quais sejam,  reação a uma agressão injusta,

iminente ou atual, utilização de meios proporcionais e necessários a repelir

a  agressão  ou  que  a  pretensa  reação  seja  havida  por  erro,  no  caso  da

putatividade. Não sendo verificados, de plano, esses requisitos,  não há de se

configurar a referida excludente.

Assim, diferentemente do que sustenta a Defesa, os jurados não

optaram por uma das versões existentes, vez que a tese de legítima defesa se

encontra completamente dissociada das provas constantes dos autos.

Pelo  exposto,  há  de  se  estender  guarida  aos  fundamentos

utilizados  pelo  Parquet, quando  preconizou  fosse  o  réu  submetido  a  novo

julgamento  pelo  Tribunal  do  Júri,  uma  vez  que  a  decisão  emanada  foi,

manifestamente,  contrária  à  prova  dos  autos,  razão  porque  defendo  a

Desembargador João Benedito da Silva
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realização de novo Júri. 

Em sentido  semelhante  à  hipótese  ora  analisada,  já  decidiu  a

jurisprudência pátria:

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  APELAÇÃO
CRIMINAL.  RECURSO  MINISTERIAL.  JÚRI.
HOMICÍDIO  QUALIFICADO  CONSUMADO  E
TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. ARTIGO 121,
§2º, II E IV E ARTIGO 121, CAPUT, C/C O ARTIGO
14, II,  TODOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO.
LEGÍTIMA DE DEFESA E NEGATIVA DE AUTORIA.
DECISÃO  MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À
PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
DECISÃO  DISSOCIADA  DO  CONJUNTO
PROBATÓRIO.  SUJEIÇÃO  DOS  RÉUS  A  NOVO
JULGAMENTO  PELO  TRIBUNAL  POPULAR.
RECURSO  CONHECIDO  E  PROVIDO.  DECISÃO
UNÂNIME.  1.  Em  homenagem  ao  princípio
constitucional  da  soberania  dos  veredictos,  a
anulação do julgamento proferido pelo tribunal do júri
é medida excepcional, tomada unicamente quando o
decisum se  mostra  arbitrário,  isto  é,  sem  qualquer
amparo  no  acervo  probatório;  2.  Revela-se
manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos  a
decisão  que  absolve  o  acusado  quando  o
conjunto probatório. Diga-se, interrogatório de um
dos  réus,  laudos  periciais,  depoimentos  de
testemunhas  e,  principalmente,  da  vítima
sobrevivente.  Confirma sem qualquer sombra de
dúvida  a  tese  acusatória;  3.  Recurso  ministerial
provido.  Decisão  unânime.  (TJPE; APL  0000230-
69.2010.8.17.1060; Rel. Des. Antônio de Melo e Lima;
Julg. 09/05/2016; DJEPE 27/05/2016) (Sem grifos no
original).

APELAÇÃO  CRIMINAL.  JÚRI.  DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS
AUTOS. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO CASSADO.
RECURSO  PARCIAL  PROVIDO.  Para  a
caracterização  da  legítima  defesa,  é  necessário
que  o  agente  use  moderadamente  dos  meios
necessários  a  repelir  injusta  agressão,  atual  ou
iminente, a direito próprio ou de outrem. Ausente
um dos requisitos citados, não há que se falar em
legítima defesa. A decisão dos Jurados que não
encontra apoio nas provas amealhadas ao longo
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da persecução penal é manifestamente contrária à
prova  dos autos,  já  que  proferida ao arrepio  de
tudo  o  que  se  demonstrou  no  decorrer  da
instrução, sem suporte algum a justificar o acerto
da  conclusão  adotada,  sendo  de  rigor  a  sua
cassação, para que o réu seja submetido a novo
julgamento. O  pedido  de  desaforamento  não  tem
cabimento  no  presente  recurso.  (TJMG;  APCR
1.0434.11.000621-1/003; Rel. Des. Paulo Cézar Dias;
Julg. 10/05/2016; DJEMG 20/05/2016) (Destaques de
agora).

Forte  em  tais  razões,  DOU  PROVIMENTO ao  Recurso  de

Apelação Criminal  interposto  pelo  Ministério Público do Estado da Paraíba,

reconhecendo que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, e,

por conseguinte, seja o acusado submetido a novo julgamento pelo Conselho

de Sentença.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores   João

Benedito  da  Silva,  relator  ,  e  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos.  Presente  à

sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Álvaro  Cristino  Pinto  Gadelha  Campos,

Procurador de Justiça.

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

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 22 (vinte

e dois) dias do mês de março do ano de 2018.

                     Des. João Benedito da Silva

                            RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


