
ESTADO DA PARAÍBA
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GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000096-87.2010.815.0481 – Vara Única da Comarca de Pilões 
RELATOR: Tércio Chaves de Moura, Juiz de Direito convocado em substituição ao Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Ministério Público do Estado da Paraíba
APELADO: João Batista da Silva
DEFENSOR PÚBLICO: Maria de Lourdes Saraiva Pontes

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
ABSOLVIÇÃO –  IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
DECISÃO  MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  ÀS  PROVAS  DOS
AUTOS – OCORRÊNCIA – DECRETO BASEADO NA PALAVRA DO
ACUSADO  –  VERSÃO  QUE  NÃO  ENCONTRA  SUPORTE  NO
CONJUNTO PROBANTE – NECESSIDADE DE SUBMETER O RÉU
A NOVO JULGAMENTO PELOS JURADOS – PROVIMENTO.

– Impõe-se reconhecer, como manifestamente contrária à prova dos autos, a
decisão  do  Júri,  que  absolve  o  réu  do  crime  de  homicídio  qualificado,
baseada na palavra do réu, cuja versão não encontra suporte nos autos.  

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal  do Colendo Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Perante  o  Tribunal  do  Júri  da  Comarca  de  Pilões,  o  Ministério  Público
ofereceu denúncia contra João Batista da Silva, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º,
II e IV c/c art. 14, II; e art. 121, § 2º, II e IV, todos do Código Penal, em virtude de, no dia 17 de
fevereiro de 2010, por volta das 15 horas, no Sítio Malhada, Município de Cuitegi-PB, ser acusado
de ter agredido a vítima  José Antônio da Silva,  com um pedaço de madeira,  causando-lhe os
ferimentos  no  laudo  traumatológio  encartado  aos  autos,  fls.  74,  e  ter  ceifado  a  vida  de  Luiz
Antônio da Silva, desferindo golpes de faca, tendo a vítima falecido em razão das lesões sofridas,
consoante laudo tanatoscópico juntado às fls.92/94.

Colhe-se dos autos que, no dia e local do fato, a vítima José Antônio da
Silva estava em sua residência, cosumindo bebida alcoólica com o conhecido Gilberto da Silva,



quando  chegou  o  denunciado  e  pediu  uma dose  de  cachaça,  sendo  atendido.  Na  sequência,  o
increpado solicitou outra dose da bebida, o que lhe foi negado, porém, irresignado com a recusa,
armou-se  com um porrete  e  desferiu  golpe  no  rosto  do  ofendido  José  Antônio  da  Silva,  que
desmaiou, ocasião, em que o filho deste, Luiz Antônio da Silva, vendo seu pai caído ao solo, foi ao
seu auxílio, momento em que também foi agredido pelo réu, com golpes de faca, vindo a falecer. 

Transcorridos  os  trâmites  processuais,  o  Tribunal  do  Júri  da  Comarca  de
Pilões, respondeu, afirmativamente, ao quesito relativo à absolvição do réu pelo crime de homicídio
consumado, aderindo a tese de legítima defesa (fls. 259 e 261), e desclassificou a imputação de
crime de tentativa de homicídio para lesão corporal (fls. 260/261). 

Irresignado com a absolvição do réu pelo delito de homicídio, o representante
do  Ministério Público interpôs apelação às fls. 268 e 269/277, com base no art. 593, III, “d”, do
CPP, alegando decisão contrária às provas dos autos, já que estas demonstram que o réu desferiu os
golpes de faca, que ocasionaram a morte da vítima Luiz Antonio da Silva, por motivo fútil e de
forma que impossibilitou a defesa da vítima, não havendo, no caderno processual, prova idônea
contrária a este entendimento. Pugnou, assim, pela determinação de um novo julgamento popular.

Contrarrazões apresentadas às fls. 278/289, pugnando pelo desprovimento
do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça José Roseno
Neto, fls. 295/298, opinou pelo não acolhimento do apelo. 

É o relatório.
VOTO: 

É cediço que, para desconstituir uma decisão do Tribunal do Júri, em virtude
da soberania do júri, é imprescindível a constatação de que não houve embasamento em nenhuma
prova existente no processo,  devendo haver evidência cabal de que a decisão esteja totalmente
dissociada  do  conjunto  probatório.  Logo,  o  acolhimento  de  uma  das  teses  apresentadas  não
configura  a  hipótese  do  artigo  593,  inciso  III,  letra  “d”,  do Código de  Processo  Penal,  pois  a
aceitação de uma alternativa probatória está dentro do poder de opção decisória do Conselho de
Sentença. 

Entrementes, compulsando os autos, tenho que assiste razão ao Ministério
Público quando sustenta manifesta contrariedade à prova dos autos na decisão do Júri, em relação
ao acolhimento da tese de legítima defesa sustentada pela defesa, porquanto a versão trazida pelo
acusado, de que desferiu os golpes de faca na vítima Luiz Antônio da Silva, para repelir injusta
agressão realizada por esta contra si, não encontra suporte no caderno processual.

Na verdade, o próprio réu, em seu interrogatório no Plenário do Júri, quando
retrata a vítima, na cena do crime, como uma pessoa inocente, afasta a suposta agressão injusta
perpetrada por esta, que daria azo ao reconheciemnto da legítima defesa, fls. 258, in verbis:

“(...)que encontra-se arrependido de ter tirado a vida de um inocente;(...)

Por sua vez, a testemunha  Genival Raimundo, ouvida em juízo, fls. 65,
afirma:

(…) que no dia do fato narrado na denúncia, o acusado passou apelidando o depoente e o
ameaçando com uma faca; que então sua irmã colocou ele depoente para dentro de casa;
que o acusado disse a sua mulher que hoje iria beber sangue; que o acusado chegoua pedir

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPP,%20art.%20593&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPPart593


uma dose de cachaça na casa de Zé Antônio; que tomou conhecimento que Zé Antônio
negou cachaça ao acusado e por tal motivo, o réu deu uma paulada em Zé Antônio; que
Zé Antônio desmaiou; que então o filho de Zé Antônio foi defender seu pai e quando
escorregou o acusado se aproveitou e o golpeou com uma faca; que a vítima que morreu
estava desarmado e seu Zé Antônio também; que Luiz Antônio estava com um porrete na
mão; (…) que o acusado quando tomava uma “ficava tirando todo mundo a terreiro”,
ou seja, procurando confusão;  que a vítima falecida era solteiro; que esta era fraca de
uma perna e todo mês tirava água do joelho. (…) que a vítima falecida meteu o porrete no
acusado, mas que não foi com força. (…) que presenciou o momento que a vítima Luiz
Antonio caiu e foi atingido com golpes de faca pelo acusado. 

O depoente Gilberto da Silva, fls. 66, relata: 

(…) que estava no local do afto narrado na denúncia bebendo em companhia da vítima Zé
Antônio; que então o acusado apareceu pedindo uma dose; que então foi servida ao mesmo
uma dose, tendo o mesmo saído do local;  que 5 minutos depois o acusado retornou já
armado com um porrete e uma faca; que então o réu passou a insistir pedindo outra
dose, mas então o seu Zé Antônio disse que não era para dar outra dose ao réu pois o
mesmo estava  muito  embriagado;  que então  Zé  Antônio  pediu  para  o  acusado ir
embora, momento em que este o agrediu com uma paulada; que nesse momento a
vítima  Luiz  Antôniio  saiu  em defesa  de  seu  pai  José  Antônio  e  foi  agredido com
golpres de faca; que as vítimas estavam desarmadas; que a vítima Luiz Antônio estava
com um pedaço de ferro após ver seu pai ser agredido; que Luiz Antônio caiu no chão e
então passou a ser agredido com golpes de faca;  que as vítimas são pessoas de bem e
trabalhadoras; que já ouviu falar que o réu já se envolveu em outras brigas para o lado onde
morava; que as pessoas ficaram revoltadas com a morte de Luiz Antônio; (…) que ouviu
falar que o acusasdo, no dia do crime disse que ia beber sangue de gente. (…) que a vítima
se armou com um ferro de cova porque viu o acusado armado com um pedaço de pau e com
uma faca.   

A testemunha Lourenço Pontes Barbosa Neto, policial militar, fls. 68, aduz:

(...)que chegou ao local do fato logo após o crime e que tomou conehcimento que houve
uma discussão banal por causa de bebida e que o acusado praticou o crime por tal
motivo; (…) que por volta de 1 hora da manhã se dirigiram até a residência do acusado e
efetuaram sua prisão; que o acusado, perguntado sobre a arma do crime, qual seja a faca,
apontou que a mesma estava embaixo do colchão; que o acusado confessou o crime. 

Pela análise do acervo probatório, verifica-se que, na verdade, quem agiu
sob o manto da legítima defesa foi a vítima falecida, Luiz Antônio da Silva, pois, tendo o acusado
agredido seu pai com uma paulada, foi ao auxílio deste, armando-se com um ferro, uma vez que o
réu estava com um pedaço de madeira e uma faca, tendo, sofrido um desequilíbrio e, já caído ao
chão, recebido os  golpes do agressor, os quais tiraram-lhe a vida. 

Assim, não há que se vislumbrar legítima defesa, quando todo o arcabouço
probatório consigna  que o réu iniciou a  agressão injusta  e  que a  vítima não repeliu,  de  forma
excessiva, àquela agressão. 

Portanto,  a  versão do acusado  de  que agiu  acobertado  por causa de
excludente de ilicitude é isolada nos autos, não encontrando respaldo nos demais elementos de
prova constantes destes.

Na hipótese vertente, infere-se, pois, que a decisão dos jurados mostrou-se
manifestamente dissonante dos elementos probatórios colhidos, impondo-se, por conseguinte, sua
cassação, a fim de ser o acusado submetido a novo julgamento perante o Júri Popular. 

Diante do exposto,  dou provimento ao apelo ministerial,  para anular o



julgamento do Tribunal do Júri, no tocante ao crime do art. 121, § 2º, II e IV, do CP (homicídio
qualificado), devendo outro ser realizado.

É como voto. 

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Carlos
Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,  dele participando os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado, com jurisdição limitada,
para substituir o  Des.  Márcio  Murilo  da Cunha Ramos),  relator,  Arnóbio  Alves  Teodósio,
revisor, e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de
Desembargador, vogal). 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 17 de
abril de 2018.

Juiz de Direito convocado Tércio Chaves de Moura
Relator


