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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 ela 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  os  presentes  autos  acima

identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado

da Paraíba,  por  unanimidade,  em  NEGAR PROVIMENTO AO  APELO,NOS



Apelação Criminal n. 0013776-55.2014.815.0011

TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA PARCIAL  COM  O

PARECER MINISTERIAL

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Criminal interposta  por  Joselito

Gonçalves Dantas, com fulcro no art. 593, III, “d” do CPP, face a decisão do 2º

Tribunal do Júri da comarca de Campina Grande que, por maioria (fl. 279),

condenou-o pela prática do crime capitulado no art. 121, §2º, IV do CP, sendo,

logo em seguida, estipulada uma pena de  21 (vinte e um) anos e 06 (seis)

meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado,  conforme

sentença de fls. 285/289.

Em  suas  razões  recursais  (fls.  296/297),  sustentou  ter  sido  a

decisão manifestamente contrária à prova dos autos eis que teria agido em

legítima defesa haja vista ter sido, direta e indiretamente, ameaçado pela vítima

(ao tempo, seu cunhado), tendo, ainda, agido sob o pálio de forte emoção pois

tinha a intenção de defender a sua irmã dos maus tratos sofridos por ele.

Contra-arrazoando (fls. 316/320), o Representante do Ministério

Público a quo pugnou pela manutenção integral da sentença.

A douta Procuradoria  de Justiça,  por  intermédio do Procurador

Francisco Sagres Macedo Vieira, exarou o parecer de fls. 326/333, opinando

pelo desprovimento e, em contrapartida, o reconhecimento, de ofício, do erro

na apreciação de circunstância judicial.

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia em desfavor de Joselito Gonçalves Dantas, dando-o como incurso

nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV do CP, por, no dia 06 de maio de
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2014, ter subtraído a vida da vítima Jadilson de Souza, à época seu cunhado,

por intermédio de golpe de facão em seu peito.

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

sentença (fls. 259/260v), pronunciando-o nas sanções penais do art. 121, §2º,

IV do CP.

Em seguida, em sessão de julgamento do Conselho Popular, veio

o Tribunal  do Júri,  por maioria (fl.  279),  a condená-lo pela prática do crime

capitulado no  art. 121, §2º, IV do CP, sendo, então, fixada uma pena de  21

(vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime

inicial fechado, conforme sentença de fls. 285/289.

Irresignado, o réu interpôs recurso apelatório, sustentando ter sido

a decisão do Júri manifestamente contrária à prova dos autos eis que teria ele

agido em legítima defesa haja vista ter sido, direta e indiretamente, ameaçado

pela vítima (ao tempo, seu cunhado), tendo, ainda, agido sob o pálio de forte

emoção pois tinha a intenção de defender a sua irmã dos maus tratos sofridos.

Pois bem. A materialidade restou, devidamente, comprovada por

intermédio do laudo de exame em local de morte violenta às fls. 47/61.

A autoria, por sua vez, se fez inconteste diante da declaração da

testemunha  Vanderley  Dantas  de  Assis  associada  à  confissão,  ainda  que

qualificada, do réu. Vejamos:

O irmão do acusado,  Vanderley Dantas de Assis,  testemunha

ocular do ocorrido, descreveu:

[…] que sua irmã Terezinha era casada com a vítima
Jadilson e os mesmos costumavam brigar e chegar as
vias de fato; que, em razão disto, seu irmão Joselito
tomava  as  dores  e  sempre  discutia  com Jadilson  e
ameaçava matá-lo; que na data de hoje, por volta das
15:00 horas, Jadilson, que mora em Lagoa de Roça,
passou pela casa do declarante na cidade de Lagoa
Seca  e  pediu  um  cigarro  ao  irmão  do  declarante
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(Joselito  Gonçalves);  que  como  os  dois  já  não  se
entendiam, Joselito não gostou do fato de Jadilson ter
ido até o local e pedido um cigarro de forma abusada,
e disse aos familiares que iriam matar Jadilson, tendo
inclusive pego um facão e amolado o mesmo; que o
declarante  conseguiu  conter  Joselito,  mas,  alguns
minutos  depois,  ele  conseguiu  sair  do  local;  que
quando o declarante percebeu que Joselito tinha saído
de casa, resolveu imediatamente ir atrás de Jadilson,
já que Joselito tinha ameaçado matá-lo; que saiu em
sua bicicleta, com a finalidade de advertir Jadilson e o
avistou na Br que liga Lagoa Seca e Lagoa de Roça;
que, de repente, viu seu irmão Joselito passando na
garupa  de  um  mototaxista,  tendo  parado  alguns
metros  do  local  onde  a  declarante  estava;  que  o
declarante presenciou o mototaxista deixando Joselito
no local e este saiu correndo em direção à vítima, a
qual  andava  no  acostamento  da  pista  empurrando
uma  bicicleta;  que  Joselito  alcançou  a  vítima,  o
empurrou e desferiu uma facada na altura do coração;
que  Joselito  ainda  ameaçou  ir  para  cima  do
declarante, alegando que estava se “intrometendo no
meio”;  que neste momento fugiu a pé em direção a
uma estrada de terra; que a vítima ficou estendida no
chão  e  ainda  disse  a  seguinte  frase  ao  declarante:
“estou morrendo.”; que o declarante ainda tentou pedir
socorro,  mas Jadilson morreu ainda no local;  que o
autor  do  fato,  o  seu  irmão  Joselito,  é  uma  pessoa
violenta e  já  foi  preso anteriormente  pela prática  de
roubo. […] (fls. 16/17).

Não foi ouvido sob o crivo do contraditório.

A irmã do réu e companheira da vítima, Terezinha Gonçalves

Dantas, disse na esfera policial:

Que no dia 06/04/2014, por volta das 15:00 horas, a
declarante  encontrava-se em sua residência  quando
chegou o seu irmão lhe avisando que Jadilson,  seu
companheiro, havia sido assassinado na divisa entre
os municípios de Lagoa Seca e Lagoa de Roça, e que
o autor do crime tinha sido Joselito […] que o motivo
da ação delituosa foi por conta de uma discussão que
houve entre  vítima e  acusado  quinze  dias  antes  do
ocorrido, em um bar onde estavam bebendo, em que a
declarante,  que  é  irmã  de  Joselito,  em  que  ele
pensava [sic] que a vítima Jadilson vivia agredindo a
declarante e já havia o ameaçado de morte […] (fl. 21).
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Em sede judicial (mídia digital de fl. 124), confirmou a declaração

supramencionada, e disse que foi avisada por seu irmão Vanderley que o réu

Joselito estaria “metendo pancada” em seu marido, ora ofendido. 

Como motivo do crime, disse que os dois eram muito próximos

mas que, por causa de bebida, Jadilson uma vez fez um comentário (“mulher

minha é na ponta da faca ou no murro”) que foi mal interpretado pelo réu, uma

vez  que este  entendeu que ele  batia  nela,  foi  quando o acusado bebeu e

resolveu matá-lo. Negou a declarante que era agredida por seu companheiro.

Jane  Cleide  Gonçalves  Feliciano,  mãe  do  réu,  em  fase

inquisitorial, afirmou:

[…]  que  Jadilson,  vítima,  era  irmão  de  Anaina  de
Sousa,  mulher  do  acusado;  que  a  vítima  era  muito
violenta,  batia  frequentemente  na  esposa  (Terezinha
Gonçalves Dantas); que no dia do fato a vítima chegou
bêbada  na  casa  do  acusado  e  agrediu  sua  irmão
Anaina;  que  a  vítima  também  ficou  provocando  o
acusado,  dizendo  que  na  família  não  tinha  homem;
que  o  acusado  saiu  de  casa  para  tomar  satisfação
quando a vítima correu para se armar em casa; que o
acusado  acabou  entrando  em  luta  corporal  com  a
vítima e acabou desferindo uma única faca na vítima,
com o intuito de se defender; que a faca usada era da
vítima,  que  o  acusado  conseguiu  desarmá-lo  e
desferiu um único golpe de faca; que a vítima morreu
no  local;  que  logo  depois  do  fato,  o  acusado  veio
morar com a declarante em Queimadas […] que volta
a  afirmar  que  seu  filho  matou  a  vítima  em legítima
defesa. (fl. 159).

A testemunha José Everaldo Alves de Miranda afirmou perante

a autoridade policial:

[…] que a motivação foi por conta de uma briga que
estiveram dias  antes  e  Joselito  havia  ameaçado  de
matá-lo;  que é do conhecimento do depoente que a
vítima havia saído de bicicleta e o acusado atrás de
uma moto até a prática do delito. (fl. 22).

Que segundo o povo comenta, foi por conta de uma
bebedeira entre vítima e acusado, e que houve uma
insatisfação e Joselito o ameaçou de matar Jandilson;
que  em  relação  a  autoria  está  clara  na  pessoa  do
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indiciado Joselito Gonçalves Dantas […] que a vítima
Jandilson  de  Sousa  era  uma  pessoa  direita  e
trabalhadora e o depoente não tinha conhecimento de
que o mesmo agredia a mulher. (fl. 34).

Em  sede  inquisitorial,  Adeilma  De  Sousa,  irmã  do  ofendido,

disse:

[…]  que  teve  conhecimento  através  do  irmão  do
acusado Joselito  que o mesmo tinha saído em uma
moto  atrás  de  seu  irmão  vítima;  que,  inclusive,
Vanderlei foi atrás de seu irmão Joselito para impedir
que o mesmo fizesse alguma coisa com Jadilson; que
já  por  volta  das  16:00  horas,  Vanderlei,  irmão  do
acusado,  retornou  a  casa  onde  a  depoente  estava
informando que havia acontecido uma desgraça e que
ele  ainda  havia  tentado  impedir,  todavia  não
conseguiu,  onde acabou Joselito  dando uma facada
em Jadilson o qual atingiu o coração, onde teve morte
imediata no local; que motivação do crime a depoente
acha  que  foi  uma  “rixa”  que  houve  há  quinze  dias
quando os mesmos estavam bebendo em um bar e o
acusado a tinha ameaçado de matar; que não  era do
conhecimento da depoente as brigas que haviam entre
seu irmão e cunhada. (fl. 23).

A testemunha Afonso Vital Costa afirmou:

[…]  ao  retornar  a  sua  residência  ouviu  comentários
que Joselito Gonçalves Dantas havia assassinado com
golpes  de  faca  peixeira  Jandilson  de  Sousa;  que
segundo  o  povo  comenta,  foi  por  conta  de  uma
bebedeira entre vítima e acusado e que houve uma
insatisfação e Joselito o ameaçou de matar Jandilson
[…] que a vítima Jandilson de Sousa era uma pessoa
direita  e  trabalhadora  e  o  depoente  não  tinha
conhecimento de que o mesmo agredia a mulher (fl.
34).

Sob o crivo do contraditório (mídia digital de fl. 124), ratificou a

versão supramencionada e relatou ter ouvido falar que o réu foi  o autor do

homicídio,  não sabendo,  no entanto,  o  “modus operandi”,  nem o motivo do

crime, nem mesmo se houve luta corporal ou se o ofendido estava armado.

Ademir Galdino de Sousa expôs:
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Que  no  dia  06/04/2014,  por  volta  das  15h00,  o
depoente  encontrava-se  em  sua  residência,  quando
chegou o seu cunhado informando que Joselito havia
matado  Jadilson  com  um  golpe  de  facada;  que  o
depoente ao tomar conhecimento dirigiu-se até o local
onde  constatou  que  Jadilson  de  Sousa  já  se
encontrava sem vida e que o autor do delito tinha sido
Joselito Gonçalves Dantas, “Pinha”; que a motivação
foi por conta de uma briga que tiveram dias antes e
Joselito  havia  ameaçado  de  matá-lo;  que  é  do
conhecimento do depoente que a vítima havia saído
de bicicleta  e o  acusado atrás  em uma moto até  a
prática do delito. (fl. 22). 

Por sua vez, em sede judicial (mídia digital de fl. 124), confirmou o

depoimento retromencionado e expôs que ouviu dizer que o réu teria praticado

o crime ao saber que a vítima batia em sua irmã, fato este que não era do seu

conhecimento. Não ouviu dizer que houve luta corporal entre eles no instante

delitivo, nem que a vítima estava armada. 

O réu Joselito Gonçalves Dantas não foi encontrado durante a

fase  inquisitorial,  motivo  pelo  qual  sua  qualificação  foi  realizada  de  modo

indireto (fl. 25).

Em seu interrogatório judicial (mídia digital de fl. 244), alegou ter

agido em legítima defesa eis que o ofendido todo fim de semana quando bebia

o ameaçava; que teria matado para não morrer, eis que a vítima foi em sua

direção para matá-lo.

Em seguida, questionado o porquê de ele estar na estrada com a

vítima, disse que foi atrás dele, de bicicleta, porque ele disse que ia buscar três

homens para matá-lo, tendo ido atrás dele desarmado. Lá na estrada teriam

discutido, tendo o ofendido jogado a bicicleta em cima dele, e eles entrado em

luta corporal, vindo a vítima a puxar a faca da “barriga” dele.

Disse que, então, segurou o punho do ofendido e que na disputa

de forças, Jadilson caiu e a faca cravou no coração dele, tendo o réu tirado a

faca e dispensado-a.
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Por  sua vez,  em seu interrogatório  perante  o Sinédrio  Popular

(mídia digital de fl. 284), disse que foi atrás do ofendido para dar-lhe uma surra

mas que não estava armado, vindo eles a entrarem em luta corporal, mantendo

a versão de que a vítima caiu e a faca, de propriedade desta, encravou em seu

peito. Sublinhou que não tirou a faca da mão dele, que apenas segurou seu

punho e  que seu irmão,  Vanderley,  apenas chegou ao local  quando ele  já

estava fugindo.

Ainda, ratificou que o ofendido já havia o ameaçado, assim como

sua  irmã,  e  que teria  presenciado o  ofendido espancando  sua irmã,  tendo

conversado com ele e aconselhado.

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.

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
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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:

A da Acusação, pugnando pela condenação do réu haja vista ter

ele ido atrás da vítima e, sem dar-lhe possibilidade de se defender, subtraído

sua vida com um único golpe de faca, em seu coração;

A da  Defesa, a qual levantou a tese de legítima defesa própria,

eis que o réu teria sido ameaçado pelo ofendido e estavam em luta corporal

quando ele veio a cair e a faca, que ele próprio segurava, encravou em seu

peito, sem nenhuma interferência do acusado.

Do  contexto  probatório  em  lume,  observa-se  existir  elementos

suficientes para embasar a condenação nos moldes da tese acusatória. 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 CPP.

Por fim, no que pertine ao pedido ministerial, exposto no parecer

de  fls.  326/334,  de  reforma  da  dosimetria  por  erro  de  apreciação  de

circunstância judicial, não há como o pleito ser analisado no caso em epígrafe

eis  que  o  recurso  de  crimes  dolosos  contra  a  vida  possui  fundamentação

vinculada, o que limita a reanálise desta Instância Revisora.

Forte em tais razões, nego provimento ao apelo.

Expeça-se guia de execução provisória.

É como voto.
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        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   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 26 (vinte

e seis) dias do mês de abril de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR
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