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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº  0000170-17.2016.815.0131 – 1ª Vara da
Comarca de Cajazeiras

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
APELANTE : Ministério Público Estadual
APELADA   : Açucena Félix Gomes
ADVOGADO : Rogério Bezerra Rodrigues

   

APELAÇÃO  CRIMINAL.  Homicídio  qualificado.
Art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.
Júri. Conselho de Sentença. Tese de legítima defesa.
Absolvição. Irresignação da acusação. Decisão
contrária às provas dos autos. Ocorrência.
Submissão da ré a novo julgamento. Provimento
do recurso ministerial.

- Demonstrado que o Tribunal Popular acatou a tese
de legítima defesa apoiado exclusivamente na
palavra da ré, decisão esta sem respaldo no conjunto
probatório, deve a  apelada ser levada a novo júri,
uma vez que é defeso aos jurados decidir
arbitrariamente,  dissociando-se  integralmente  da
prova dos autos.   

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados. 

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
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do Estado da Paraíba, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO APELO para
submeter  a  ré  a  novo  julgamento,  em  harmonia  com  o  parecer
ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal  interposta  pelo
Representante do Ministério Público contra a decisão do Tribunal do Júri da
Comarca de Cajazeiras (fls.  165/165-v) que, acolhendo a tese da defesa
absolveu Açucena Félix Gomes pela prática do crime de homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, inciso IV, do CP).

Segundo a peça inicial acusatória (fls. 02/04), no dia 24
de janeiro de 2016, por volta das 22:00 horas, na Palhoça do Serafim, na
cidade de Cajazeiras, neste Estado, a denunciada desferiu um golpe de faca
de mesa no pescoço da vítima Juliana Aparecida de Sousa, que a levou a
óbito.

Consta, ainda, que a acusada estava em sua residência,
localizada em frente à Palhoça Serafim, onde estava ocorrendo uma festa,
momento em que viu a vítima. Ato contínuo, a indigitada pegou a faca de
mesa no interior de sua residência e foi ao encontro da vítima, abordando-a,
de  inopino,  com  um  golpe  letal  no  pescoço,  circunstância  esta  que
impossibilitou a defesa da ofendida. Logo em seguida, a ré fugiu.

  
Denúncia recebida em 01 de março de 2016 (fl. 35/35-v).

Regularmente processada, foi a denunciada submetida ao
julgamento do Tribunal Popular, tendo os jurados, por maioria, respondido
positivamente quanto ao quesito relativo ao pleito absolutório,  consoante
quesitos e votação de fls.162 e 164. À vista desse resultado, a Juíza a quo
prolatou sentença (fls. 165/165-v), absolvendo a ré. 

Inconformado, o Ministério Público apelou da decisão com
fulcro no art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP (fl. 153).  Em suas razões,
expostas  às  fls.  168/175,  alegou  ser  a  decisão  do  Júri  manifestamente
contrária  à  prova dos  autos.  Requereu a submissão da recorrida a novo
julgamento. 

Em contrarrazões (fls. 176/180), a apelada pugna pela
manutenção da decisão. 

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça,
em parecer subscrito pela Procuradora Maria  Lurdélia Diniz de Albuquerque



3

Melo, opinou pelo provimento do apelo (fls. 186/191). 

É o relatório. 
 
VOTO: Exmo. Sr. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

(Relator)
Os  requisitos  essenciais  de  admissibilidade  do  recurso

encontram-se devidamente preenchidos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os efeitos da apelação
interposta contra decisão do júri  são adstritos  à  petição de interposição,
consoante entendimento da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal,  in
verbis:

“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é
adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

O recurso apelatório do Ministério Público pleiteia
anulação do julgamento do Tribunal do Júri, alegando que a decisão dos
jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, com base no art.
593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

O Conselho de Sentença absolveu a  acusada  Açucena
Félix Gomes, ora apelada, do homicídio praticado contra Juliana Aparecida
de Sousa, acolhendo a tese de legítima defesa. 

De pronto, ressalte-se que dúvidas não restam acerca da
materialidade do delito descrito na exordial, comprovada  pelo  laudo
tanatoscópico e cadavérico odonto-legal (fls. 28/31).  

Em  relação  à  autoria, é  inconteste,  uma  vez  que  a
acusada  confessou  o  delito,  embora  tenha  negado  o  animus  necandi.
Vejamos os interrogatórios da acusada.

Perante a autoridade policial disse, fl. 09:

 “QUE hoje 24/01/2016 por volta das 20h0Om foi para
missa, como não houve retornou para sua casa que fica
em frente a palhoça de Serafim, QUE afirma a interrogada
que quando chegou em frente sua casa avistou JULIANA
na palhoça onde estava havendo uma festa, QUE afirma a
interrogada que foi falar com Juliana para a mesma parar
de  lhe  ameaçar,  QUE  afirma  a  interrogada  que  uma
pessoa  que  a  interrogada  não  conhece,  avisou  a
interrogada  que  JULIANA disse  que iria  lhe  pegar  com
uma faca, QUE afirma a interrogada que foi em casa e
pegou uma faca de mesa e foi até onde Juliana estava e
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desferiu um golpe no pescoço da mesma, QUE afirma que
soltou  a  faca  e  saiu  transtornada  correndo  sem rumo,
QUE afirma a depoente que um policial militar conseguiu
lhe  pegar  em uma rua  próximo do local  do  fato,  QUE
afirma  que  não  teve  intenção  de  assassinar  JULIANA,
somente  queria   lhe  fazer  um  susto,  QUE  afirma  que
Juliana  vivia  lhe  ameaçando  de  morte  e  na  semana
passada  em um domingo  (17/01/2016)  na  palhoça  de
Serafim Juliana desferiu um soco no rosto da interrogada,
QUE afirma que, Juliana disse a avó da interrogada que
uma tia de sua mãe por nome de DORA que reside em
São Paulo,  quando de passagem por esta  cidade,  teria
pago para Juliana dar três tiros na cara da interrogada,
mas não sabe dizer  na razão, mas suspeita que DORA
estava com raiva, pois tempo atrás levou a interrogada
para  São  Paulo  na  promessa  de  lhe  empregar,  porem
ficou trabalhando na casa de DORA como domestica, mas
veio embora, pois não era aquilo o prometido, QUE afirma
a interrogada que nunca denunciou JULIANA por medo e
que ultimamente não estava saindo de casa, QUE afirma
que esta arrependida de ter cometido o ato. “ (sic)

Na audiência de instrução e julgamento, mídia eletrônica
fl. 125, a ré relatou, em suma, que tinha ido à missa, mas como não houve
a  celebração  da  palavra,  foi  para  casa;  que,  no  caminho,  passou  pela
palhoça  e  Juliana  (vítima),  que  já  tinha  a  agredido,  encontrava-se  lá  e
apontava os dedos no formato de uma arma em sua direção. Afirmou, que
quando estava na palhoça, uma pessoa foi até ela e disse que a ofendida
estava  querendo  matá-la,  e,  como  aquela  estava  bebendo  com  outras
pessoas,  pegou uma faca e ficou preparada; que quando seu esposo foi
conversar com amigos de farda, policiais, Juliana foi falar dizendo “você é
folgada e tem que morrer”; que então pegou a faca e a atingiu, mas que
não tinha a intenção de matá-la, que o golpe atingiu no pescoço. Disse,
ainda,  que  duas  semanas  antes  foi  agredida  por  ela,  ficando  com
hematomas em todo o corpo e que aquela tinha envolvimento com drogas e
era conhecida como a menorzinha Okd.

Na sessão do Júri, mídia eletrônica, fl. 155, afirmou:

“...que a vítima chegou até ela dizendo que era folgada e
que tinha de morrer,  que já tinha batido nela e ela ainda
estava lá; que a ré veio para cima dela e recuou, que veio
novamente e recuou, que veio de novo e ela fechou o
olho e a atingiu”...”

A testemunha Ana Paula Soares da Silva, afirmou perante
a autoridade policial (fl. 07):
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“... Que por volta das 22h, presenciou quando ACUCENA
se  aproximou  JULIANA  e  desferiu  um  golpe,  atingindo
JULIANA na região do pescoço; Que a principio pensou
que a agressão era apenas com a mão, entretanto após
ser 'agredida, JULIANA disse: "AQUELA MULHER ACABOU
DE ME FURAR COM A FACA"; Que em seguida ACUCENA
se evadiu do local, instante em que avistou os policiais
perseguindo-a;  Que  após  alguns  minutos,  chegou  a
ambulância do SAMU, que socorreu a vitima até o hospital
Regional  de  Cajazeiras;  Que  antes  de  JULIANA  ser
socorrida, ainda disse que tinha "brigado" com ACUCENA
duas  semanas  atrás;  Que  posteriormente  tomou
conhecimento  que  a  faca  utilizada  no  crime  tinha  sido
apreendida e estava manchada de sangue ...”. (sic) 

As  testemunhas  de  defesa  não  presenciaram o  delito,
apenas relataram a vida pregressa da ofendida, informando que esta era
violenta  e  que  tinha  agredido  a  acusada  dias  antes  do  crime  (mídia
eletrônica fl. 125).

Portanto,  das  descrições  pormenorizadas  dos  trechos
acima, verifico a existência de discrepância entre o lastro fático probatório
contido nos autos e a decisão dos Juízes Leigos.

Pelo que se percebe dos autos, o Tribunal Popular acatou
a tese de legítima defesa apoiado exclusivamente na palavra da ré, decisão
esta sem respaldo no conjunto probatório, motivo pelo qual deve a apelada
ser levada a novo júri.

Este é o entendimento doutrinário, consoante se recolhe
nas lições de Fernando da Costa Tourinho Filho (in Código de Processo Penal
Comentado, volume 2, Editora Saraiva, às páginas 297/298):

"Por último, a alínea d (quando a decisão dos jurados fora
manifestamente contrária à prova dos autos). Nesse caso,
ante  eventual  apelo,  o  Tribunal,  dando  provimento,
reconhece  o  error  in  judicando.  É  imperioso,  contudo,
esteja a decisão de todo dissociada das provas dos autos.
A lei  diz:  manifestamente contra  a  prova dos autos.  É
preciso  que  a  decisão  dos  jurados  derive  do  acervo
probatório. Assim, se as provas dos autos demonstram,
unanimemente, que o réu não agiu em legítima defesa,
sua absolvição com base nesse excludente de ilicitude é
declaradamente contra a prova dos autos. E vice-versa:
se as provas demonstram, à unanimidade, que o réu agiu
em legítima defesa, eventual condenação se dissocia das
provas  colhidas.  Exige-se,  contudo,  que  a  decisão  dos
jurados não encontre arrimo em alguma prova. Afinal de
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contas, os jurados têm inteira liberdade de julgar, e essa
liberdade  lhes  confere  o  direito  de  optar  por  uma das
versões. Se a sua decisão é estribada em alguma prova,
não se pode dizer  ser  ela  manifestamente contrária  ao
apurado no corpo do processo”. Destaquei.

Segundo  Fernando  Capez,  in  Curso  de  Processo  Penal,
2009, pág. 706:

“...  contrária  à  prova  dos  autos  é  a  decisão  que  não
encontra  amparo  em  nenhum  elemento  de  convicção
colhido  sob  o  crivo  do  contraditório.  Não  é  o  caso  de
condenação  que  se  apóia  em  versão  mais  fraca  (RT
562/442)”.

No mesmo sentido, Júlio Fabbrini Mirabete (in  Código de
Processo Penal Interpretado, 6ª Edição, Editora Atlas, página 751): 

"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 se viola, assim, a regra constitucional da
soberania  dos  veredictos.  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." Destaquei.

Logo, inexistindo prova apta para sustentar o veredicto dos
jurados, evidencia-se a decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
que é aquela decisão totalmente divorciada do conjunto probatório.

Mister salientar que, conforme jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, “A soberania dos veredictos do tribunal do júri não é absoluta,
submetendo-se ao controle do juízo ad quem, tal como disciplina o art. 593, III, d,
do Código de Processo Penal. (...) O juízo de cassação da decisão do tribunal do
júri, de competência do órgão de 2º grau do Poder Judiciário (da justiça federal ou
das justiças estaduais), representa importante medida que visa impedir o arbítrio,
harmonizando-se com a natureza essencialmente democrática da própria instituição
do júri.” (STF - RE 559742, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma,
julgado em 28/10/2008, DJe-232 DIVULG 04-12-2008 PUBLIC 05-12-2008
EMENT VOL-02344-04 PP-00860).

Ainda do Supremo Tribunal Federal:
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“...A SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO
JÚRI NÃO EXCLUI A RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES,
QUANDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS ÀS PROVAS
DOS AUTOS (CPP, ART. 593, III, d). PROVIDO O
RECURSO, O RÉU SERÁ SUBMETIDO A NOVO
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI”. (JSTF
261/241)

Dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO  CRIME  -  JÚRI  -  HOMICÍDIO  SIMPLES
TENTADO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP) -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ABSOLVIÇÃO PELO
CONSELHO DE SENTENÇA - DECISÃO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - DELIBERAÇÃO DOS
JURADOS QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO
PROBATÓRIO - CASSAÇÃO DO VEREDICTO - SUBMISSÃO
DO RÉU A NOVO JULGAMENTO - RECURSO PROVIDO.”
(TJPR - 1ª C.Criminal - AC - 1710487-5 - União da
Vitória  -   Rel.:  Clayton  Camargo  -  Unânime  -   J.
19.10.2017)
 

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO
QUALIFICADO  -  PRELIMINAR  DA  DEFESA  -  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - MÉRITO
-  RECURSO  DO  ASSISTENTE  DA  ACUSAÇÃO  -
ABSOLVIÇÃO  DO  ACUSADO  -  ANULAÇÃO  DA
DECISÃO  DO  CONSELHO  DE  SENTENÇA  -
NECESSIDADE  -  DECISÃO  MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - OCORRÊNCIA -
RECURSO  PROVIDO.  
-  Nos  termos  dos  arts.  598  e  599  do  CPP,  na
ausência  de  recurso  do  Ministério  Público,  o
assistente  pode apelar  insurgindo-se  em relação  a
todo julgado ou somente parte dele.  Vale  dizer,  o
recurso  é  admitido  contra  sentença  absolutória,
como  também  para  agravar  a  pena  fixada  na
sentença  condenatória. 
-  Se  a  decisão  proferida  pelo  Tribunal  do  Júri
encontra-se  manifestamente  contrária  à  prova  dos
autos, deve o réu ser submetido a novo julgamento
pelo  Júri  Popular.  (TJMG -  Apelação  Criminal
 1.0145.12.037491-6/002,  Relator(a):  Des.(a)
Furtado de Mendonça , 6ª CÂMARA CRIMINAL,
julgamento  em  05/09/2017,  publicação  da
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súmula em 15/09/2017) 

Ademais,  apenas  a  título  elucidativo,  ainda  que  se
admitisse a configuração da injusta agressão por parte da vítima, salta aos
olhos a desproporcionalidade dos meios empregados (CP, art. 25), haja vista
que, de acordo com o conjunto probatório colhido nos autos, a vítima estava
desarmada quando a ré efetuou um golpe fatal no pescoço, circunstância
esta que se revela incompatível com o meio moderado e necessário para
repelir uma agressão. 

 
Portanto, a decisão absolutória não encontra respaldo na

prova carreada para os autos, autorizando, a meu sentir, a sua anulação,
com base no art. 593, III, 'd', da lei processual.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
em harmonia com o parecer ministerial,  para que a ré seja submetida a
novo julgamento pelo Sinédrio Popular.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Excelentíssimo
Senhor Desembargador João Benedito da Silva, decano no exercício
da  Presidência da Câmara Criminal, dele participando os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Arnóbio Alves
Teodósio, relator,  e  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito
convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de  desembargador),
revisor. Ausente justificadamente o Desembargador Carlos Martins
Beltrão Filho. 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho”  do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em 03 de maio de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
             Relator


