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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
manifestamente  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.

Vistos, relatados e discutidos estes 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, EM HARMONIA COM O PARECER DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
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RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal (fl. 217) interposta por Gerônimo

Florêncio da Silva, com fulcro no art. 593, III, “d” do CPP, face a decisão do

Conselho Popular da comarca de Gurinhém que, por maioria, imputou-lhe a

prática dos crimes capitulados nos artigos 121, §2º, II do CP e art. 21 da LCP

(c/c art. 61, II, “g”) c/c art. 61, I e art. 69, todos do CP c/ art. 1º, I da Lei n.

8.072/90  tendo por vítima  Joelson Sebastião da Silva, sendo, em seguida,

condenado a uma pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 01 (um) mês de

reclusão, a  ser  cumprida  no regime  inicial  fechado,  por  intermédio  da

sentença de fls. 211/214.

Em  suas  razões  recursais  (fls.  227/232),  o  Apelante  pugnou,

inicialmente,  pela  cassação  da  decisão  do  Conselho  por  ser  ela

manifestamente contrária à prova dos autos, eis que não existiria supedâneo

para  a  condenação,  devendo  ser  ele  submetido  a  novo  julgamento  pelo

Tribunal do Júri.

No corpo da citada peça, ainda, aduziu a inexistência do motivo

fútil acolhido pelos Jurados, tendo ocorrido, tão somente, homicídio privilegiado

diante do domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima, na

tentativa de se defender.

Contra-arrazoando (fls. 235/240), o Representante do Ministério

Público a quo pugnou pela manutenção integral da decisão.

A douta Procuradoria de Justiça, por intermédio do Promotor de

Justiça convocado Amadeus Lopes Ferreira, exarou o parecer de fls. 246/252,

opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.
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VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia em  desfavor  de  Gerônimo  Florêncio  da  Silva,  dando-o  como

incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, II, 147 (c/c art. 61, II, “h”), 21 do

LCP (c/c art. 61, II, “h” do CP) c/c art. 61, I e 69 do CP c/c art. 1º, I da Lei n.

8.072/90, por, no dia 05 de outubro de 2013, após uma discussão, ter subtraído

a vida da vítima, Joelson Sebastião da Silva, eis que ela o teria chamado de

“corno”, utilizando, para tanto, de um punhal de cinco polegadas.

Processado,  regularmente,  o  feito,  veio  o  Juízo  primevo a

pronunciá-lo (fls. 145/148) nos mesmos termos da peça acusatória inicial. 

Em seguida, submetido a julgamento perante o Conselho Popular,

veio este a imputar-lhe a prática dos crimes capitulados nos artigos 121, §2º, II

do CP e art. 21 da LCP (c/c art. 61, II, “g”) c/c art. 61, I e art. 69, todos do

CP c/ art. 1º, I da Lei n. 8.072/90, sendo, na mesma oportunidade, condenado

a uma pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 01 (um) mês de reclusão, a

ser  cumprida  no  regime inicial  fechado,  por  intermédio  da  sentença de fls.

211/214.

Irresignado,  o  réu  interpôs  recurso  apelatório,  pugnando,

inicialmente,  pela  cassação  da  decisão  do  Conselho  por  ser  ela

manifestamente contrária à prova dos autos, eis que não existiria supedâneo

para  a  condenação,  devendo  ser  ele  submetido  a  novo  julgamento  pelo

Tribunal do Júri.

No corpo da citada peça, ainda, aduziu a inexistência do motivo

fútil acolhido pelos Jurados, tendo ocorrido, tão somente, homicídio privilegiado

diante do domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima, na

tentativa de se defender.
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Nesse  diapasão,  sublinha-se  que  não  houve  questionamento

quanto  à  condenação  pela  contravenção  de  vias  de  fato  contra  a  vítima

(menor) B.V.A. de A., resumindo-se o objeto recursal, tão somente, ao crime

de homicídio qualificado.

Tal pretensão, no entanto, não merece acolhida, pois, a prova dos

autos permite, claramente, a conclusão a que chegou o Corpo de 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.

Ora, a materialidade se fez demonstrada por intermédio do auto

de  apreensão  e  apresentação  de  fl.  18  e  do  laudo  tanatoscópico  de  fls.

123/124. 

Por sua vez, a autoria restou comprovada pela própria confissão,

ainda que qualificada, do réu, associada, de modo harmônico, com as demais

provas colacionadas aos autos. Vejamos:

O  réu  Gerônimo  Florêncio  da  Silva,  quando  de  sua  prisão,

relatou:

Que hoje, por volta das 19:00 horas, encontrava-se em
sua  residência  quando  chegou  o  adolescente
conhecido  por  Joelson  gritando  em  voz  alta,
chamando o interrogado de “corno” e mandando que
ele saísse para brigar;  que o interrogado se aramou
com uma faca de mesa e saiu de casa, deparando-se
com Joelson que aparentava estar  embriagado;  que
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Joelson  jogou  um  pau  em  sua  direção  mas  não  o
atingiu e neste momento alcançou Joelson, dando-lhe
uma facada  à  altura  do  umbigo;  que  Joelson  ainda
andou alguns metros e caiu no chão; que o irmão de
Joelson, conhecido por “Minininho”, ainda atirou uma
pedra contra sua pessoa, vindo a atingir o seu braço
esquerdo;  que  para  tentar  se  defender,  segurou  a
adolescente  conhecida  por  Vitória  e  embora  não
quisesse  lhe  fazer  mal,  falou  em  voz  alta  que  “Se
Ninho viesse para cima, também mataria Vitória”; que
por  este  motivo  se  retirou  do  local  indo  para  sua
residência;  que  estava  em  casa,  tomando  banho,
quando os policiais chegaram a sua procura, dando-
lhe voz de prisão; que os policiais perguntaram pela
arma do crime que,  de pronto,  foi  entregue por sua
companheira;  que matou Joelson porque este vivia
“lhe tirando a terreiro”, além de lhe chamar várias
vezes de corno. (fl. 10).

Em  seu  interrogatório  judicial,  sustentou  a  tese  defensiva  de

legítima defesa:

[…]  que no dia  do crime Joelson chamou o  réu de
corno; que no dia do fato a vítima colocou o réu contra
a parede com uma faca; que após entrar em briga com
a vítima tomou o punhal da vítima, tendo esta caído
sobre o réu com o punhal; que só fez se defender […]
que o início da briga se deu entre a vítima e o enteado
do  réu;  que  a  vítima  disse  que  como  não  poderia
matar seu enteado iria matar o réu; que a vítima veio
com  um  pau  para  bater  no  réu  e  que  este  só  se
defendeu; que todo mundo viu […] (fls. 113/114)

Sendo  a  mesma  versão  exposta  perante  o  Conselho  Popular

(mídia digital de fl. 203), vindo, em consequência, sua Defesa a sustentar, em

Plenário, as teses de legítima defesa e de homicídio privilegiado (fl. 266).

Sua  companheira, Ana  de  Araújo  Avelino, quando  ouvida

perante a autoridade policial, afirmou:

[…] que afirma a depoente que a motivação do crime
teria sido pelo motivo do menor acima mencionado ter
chamado o acusado de “corno”; que diz a depoente ter
tomado  conhecimento  através  de  populares  que  a
vítima havia tornado a repetir que o acusado seria um
corno;  que  afirma  a  depoente  ter  tomado
conhecimento de que diante da provocação do menor
Joelson,  o acusado Jerônimo havia entrado em luta
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corporal  com  a  vítima  tendo  o  atingido  com
punhaladas na barriga, próximo ao umbigo […] (fl. 28)

Por  sua  vez,  Elinos  Julião  da  Silva,  irmão  do  “de  cujus”  e

testemunha presencial do ocorrido, descreveu os fatos do seguinte modo, na

esfera extrajudicial:

[…]  que,  imediatamente,  se deslocou para  a rua da
quadra  e  ali  chegando  presenciou  quando  Gero
perguntou para seu irmão Joelson “você quer morrer?”
quando seu irmão respondeu “quero”;  foi  então que
Gero  desferiu  uma  facada  à  altura  da  barriga  e
Joelson ainda tentou segurar a arma cortando-lhe os
dedos da mão […] que chegou a ver o momento exato
em que Gero desferiu o golpe fatal no seu irmão (fl.
09)

Vindo a ratificar sua história em Juízo:

Que no dia do fato estava bebendo com uns amigos e
com seu irmão Joelson;  que momentos após soube
que seu irmão estava brigando com o réu chamado
Gero;  que  se  deslocou  ao  local  e  ambos  estavam
brigando;  que  na  hora  da  briga  Joelson  estava
desarmado  e  Gero  estava  armado  com um  punhal;
que na hora da briga tentou tirar seu irmão mas seu
irmão disse que não iria sair; que viu quando Gero deu
uma  furada  em  seu  irmão;  que  após  tentou  correr
atrás do réu mas este pegou uma menina de refém;
que  a  menina  é  filha  de  Davi  o  qual  é  filho  da
companheira do réu; que quando tentou ir pegar o réu
este disse que se o depoente viesse para perto dele ia
furar a menina que estava como refém; que por conta
disso foi chamar o SAMU; que a filha da companheira
pediu que o depoente não fizesse nada contra o réu
pois  sabia  onde  este  estava,  momento  em  que  o
depoente foi com a polícia até a casa do réu onde este
foi  preso;  que  não  sabe  o  motivo  que  deu  início  à
briga; que sabe que Gero é uma pessoa violenta, pois
era comum ir para os bares brigar e tinha o costume
de andar  armado […]  que o irmão do depoente era
pessoa  que  bebia  e  quando  chegava  em  casa  era
violento  e  gostava  de  quebrar  as  coisas  dentro  de
casa;  que  no  momento  da  briga,  Gero  não  estava
bebendo  junto  com  o  depoente;   que  o  irmão  do
depoente e o Gero, ambos estavam embriagados; que
o irmão do depoente andava armado mas no dia do
crime ele não estava armado; que durante a briga, réu
e vítima não chegaram a cair  no chão;  que mesmo
vendo o réu armado, o irmão do depoente partiu para
cima da vítima […] (fl. 107).
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O  agente  policial  Antônio  Costa  da  Silva relatou  em  sede

policial:

[…] que foi dada voz de prisão, o mesmo não reagiu e
confessou ter praticado o crime por ter sido agredido
física e verbalmente pela vítima; que o acusado disse
que a vítima o chamou de “corno”; que ao perguntar
ao acusado onde estava a faca, o mesmo disse que
estava  na  cozinha,  então  a  esposa  do  acusado  foi
buscar e entregou ao condutor […] (fl. 07).

E, sob o crivo do contraditório, aludiu:

[…] que ao chegar na casa do réu viu que a sua
companheira estava arrumando as roupas do réu
para ele fugir; que o réu só não fugiu porque as
ruas estavam cheias de populares; que o réu foi
encontrado escondido atrás de casa; que viu que
a vítima estava furada na barriga; que o réu disse
que  só  tinha  furado  a  vítima  pois  esta  tinha
discutido com o mesmo chamando-o de “corno”;
que na hora que chegou na casa do réu não viu o
réu  fazendo  uma  menina  de  refém.  Que  as
pessoas  disseram  que  o  réu  com  medo  dos
populares  pegou  a  filha  de  sua  companheira
como refém para evitar que as pessoas viessem
em sua direção; que quem deu a informação de
que  o  réu  estava  em casa  foi  a  própria  menor
Débora; que o réu ao ser preso confessou o crime
e disse onde estava escondido o punhal, tendo a
esposa pego dentro de casa e ainda estava sujo
de sangue; que quando o SAMU chegou verificou
que a vítima já  estava em óbito;  que não sabe
informar  quem  era  o  proprietário  do  punhal,
apenas este foi encontrado na casa da vítima; que
a vítima era uma pessoa bastante agressiva,  já
tendo  o  depoente,  inclusive,  solicitado  que  o
Conselho Tutelar fosse a casa do mesmo pois a
vítima  estava  bastante  agressiva  com sua  mãe
[…] (f. 108)

O Policial Militar Ednaldo da Silva, quando do auto de prisão em

flagrante, disse:
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[…] que o acusado confessou o crime e disse que a
vítima constantemente o chamava de “corno”;  que o
acusado falou a guarnição que a vítima teria jogado
uma pedra no mesmo e, posteriormente, um pedaço
de pau; que segundo o acusado praticou o crime para
se defender,  usando uma faca,  dando-lhe um golpe;
que o acusado disse a guarnição que não sabia que a
vítima tinha morrido (fl. 08)

Ademais, a testemunha Davi de Araújo Avelino expôs na esfera

policial:

[…]  que  ao  saber  do  ocorrido,  ele  depoente  se
deslocou até o local quando presenciou vias de fato
entre  os  acima  mencionados  e  tentou  desarmar
Jerônimo  Florêncio  da  Silva,  o  qual  se  encontrava
armado com um punhal;  que ele depoente ao tentar
intervir,  e  por medo de ser atingido por  seu punhal,
soltou o seu padrasto; que ele depoente tentou evitar e
chamou a atenção de Jerônimo pedindo para que o
mesmo deixasse  o  “boy”  Joelson  e  que  o  acusado
Jerônimo disse que estava pretenso a matar a vítima
[…] que afirma o depoente que a pessoa de Joelson
ainda correu mas que não suportando mais as dores
devido  a  punhalada  que havia  levado ainda  falou  a
seguinte frase: “mocinha, eu não tô aguentando mais,
acho que vou morrer”; que nesse momento a pessoa
da vítima caiu ao chão e ainda deu alguns suspiros
[…] que a motivação do crime seria pelo fato de que a
vítima havia chamado o acusado de “corno” […] (fl. 26)

E, em sede judicial, complementou:

[…] que um dos irmãos do depoente foi dizer ao réu
que Torino tinha chamado Gero de corno; que a vítima
quando viu o réu chegando disse ao mesmo que ele
não era corno mesmo; que tentou tirar  Gero porque
ele estava bêbado, mas Gero disse que queria matar;
que ficou na frente de Joelson para este não brigar
com Gero; que Joelson deu uma paulada no depoente
para  este  sair  da  frente;  que  ficou  entre  o  réu  e  a
vítima tentando evitar uma coisa pior; que desistiu de
tentar apartar a briga e deixou eles dois brigando; que
depois pegou uma moto para ficar no meio dos dois
para que ambos tivessem oportunidade de fugir mas
nenhum dos dois queria ir embora; que Gero e Joelson
disse  que  iriam  matar  um  ao  outro;  que  nesse
momento  tirou  a  moto  do  meio;  que  disseram  que
tinham dado em Vitório;  que correu atrás de Fero e
este  lhe  pediu  a  moto;  que  após voltar  ao local  do
crime viu a vítima já morta no chão; que o réu deu uma
facada  no  umbigo  de  Fero;  que  o  irmão  da  vítima
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jogou  umas  pedras  no  réu  […]  que  Joelson  estava
armado com um pedaço de pau; que a vítima deu uma
paulada em Gero para se defender; que Gero foi para
cima da vítima e a vítima veio para cima de Gero […]
(fls. 111/112)

Diante  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 fútil

(ter se sentido ofendido ao ser chamado de “corno”).

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.

Ora, duas eram as versões sobre o ocorrido:
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A da Acusação, pugnando pela condenação do réu haja vista ter

sido ele o autor do golpe de punhal que subtraiu a vida do 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, e

de  homicídio  privilegiado,  eis  que  teria  agido  sob  o  domínio  de  violenta

emoção.

No entanto, o artigo 25 do Código Penal leciona que a legítima

defesa  será  reconhecida  quando  usado,  de  modo  moderado,  os  meios

necessários para repelir agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de

outrem.

No caso concreto em epígrafe, ao revés, consta que o réu em

uma discussão com o ofendido, após este tê-lo chamado de “corno”, desferiu

um golpe de punhal na barriga deste, não havendo, assim, como se falar em

uso moderado dos meios necessários, considerando, inclusive, para tanto a

própria versão do réu.

Outrossim,  a  expressão  “sob  o  domínio  de  violenta  emoção”

pressupõe  que  o  agente  esteja  completamente  dominado  pela  situação,

perdendo a capacidade de autocontrole, levando-o a praticar o ato extremo.

Do  contexto  probatório  em  lume,  observa-se  que  existiriam

elementos suficientes para embasar tanto a referida tese - haja vista a injusta

provocação da vítima - quanto a da acusação. Nesse norte, 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.

Forte em tais razões, nego provimento ao apelo. Oficie-se.
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É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal e

revisor,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

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

sessão a Excelentíssima Senhora  Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo,

Procuradora de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

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

01 (primeiro) dia do mês de março do ano de 2018

                             Des. João Benedito da Silva
                                            RELATOR


