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APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRIBUNAL  DO  JÚRI. 
CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 
PRELIMINAR  DE  NULIDADE  POR 
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  AUSÊNCIA DE 
INTIMAÇÃO  PESSOAL  DO  ACUSADO  PARA 
CONSTITUIR NOVO ADVOGADO,  DIANTE DA 
RENÚNCIA  DO  PATRONO  ANTECEDENTE. 
TENTATIVA  DE  INTIMAÇÃO  PESSOAL 
FRUSTRADA,  POR  NÃO  SE  ENCONTRAR  O 
RÉU  NO  ENDEREÇO  POR  ELE  INDICADO 
COMO SENDO SUA RESIDÊNCIA.  DEVER DE 
TODO  AQUELE  QUE  ESTÁ  EM  PROCESSO 
JUDICIAL  DE  ATUALIZAÇÃO  DOS  DADOS 
PERANTE  A  JUSTIÇA.  NULIDADE 
INOCORRENTE.  MÉRITO.  PLEITO  DE 
SUBMISSÃO  A  NOVO  JULGAMENTO 
POPULAR.  DECISÃO  QUE  NÃO  SE  REVELA 
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA 
DOS  AUTOS.  PEDIDO  SUBSIDIÁRIO. 
MINORAÇÃO  DA PENA-BASE.   VALORAÇÃO 
NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO AGENTE, 
DOS MOTIVOS, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS 
CONSEQUÊNCIAS  DO  CRIME  QUE  NÃO 
JUSTIFICA  PELOS  FUNDAMENTOS 
CONSTANTES NA SENTENÇA. AJUSTAMENTO 
DA PENA-BASE  QUE  SE  IMPÕE.  REDUÇÃO. 
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.  
 
Todo  aquele  que  tem  conhecimento  acerca  de 
ação  penal  contra  si  instaurada  assume  a 
obrigação  de  manter  atualizado  seu  endereço 
junto à Justiça. A frustração no cumprimento de 
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mandado de intimação por não se encontrar mais 
o  réu  residindo  no  local  por  ele  anteriormente 
indicado,  acrescido  na  informação  passada  por 
familiares de que ele se encontra em lugar incerto 
e  não  sabido,  autoriza  a  determinação  de  sua 
intimação ficta, sem que haja, com isso, qualquer 
cerceamento de defesa.

Decisão  manifestamente  contrária  à  prova  dos 
autos é aquela em que os jurados adotam uma 
tese absolutamente divorciada do conjunto fático-
probatório  apurado  na  instrução  criminal  e  não 
quando  tão-somente  acolhem  uma  das  teses 
possíveis de se extrair do conjunto probatório. 

Proferida a decisão, pelo Conselho de Sentença, 
de acordo com o acervo probatório  contido nos 
autos, adotando uma das teses levantadas pelas 
partes, não há que se falar em nulidade, devendo-
se acatar o veredicto, sob pena de infringência à 
soberania do júri (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 
“c”, CF).

Afastada  algumas das  valorações desfavoráveis 
das circunstâncias judicias operadas na sentença, 
necessário  proceder  ao  ajuste  da  pena-base, 
guardando-se,  assim,  a  necessária 
proporcionalidade  entre  o  fato  cometido  e  a 
sanção penal a ser aplicada ao seu autor.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, 
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO PARA REDIMENSIONAR A PENA, 
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal  manejada,  à  fl.  469,  por  Manoel 

Paulo da Silva, fundada no art.  593, III,  “c”  e “d”,  do CPP, contra sentença 

proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Umbuzeiro (fls.  462/464) que o 

considerou incurso nas penas do art. 121, 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do 
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CP, por ter, no dia 17/07/2004, atentado contra a vida de Antônio de Sousa 

Araújo. Por essa infração penal, o réu recebeu sanção de 14 (quatorze) anos 

de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais (fls. 484/491), o recorrente argúi a nulidade 

absoluta no feito, tendo em vista que não lhe foi oportunizada a possibilidade 

de escolher o seu defensor. Isso porque, após a renúncia do patrono do réu e a 

consequente expedição de mandado de intimação para a constituição de novo 

defensor, o qual restou não cumprido, o juiz determinou, de logo, a intimação 

do acusado por edital, sem que estivessem esgotados os meios necessários 

para a sua localização.

Além disso, pleiteia pela submissão do réu a novo julgamento, por 

ser  manifestamente contrária  à  prova dos autos  a decisão do Conselho de 

Sentença, visto que a única versão crível nos autos é a negativa de autoria, até 

porque o depoimento das testemunhas ministeriais são conflitantes.  Por fim, 

requer a reforma da sentença no tocante à pena-base aplicada ao acusado, 

que reputa exacerbada.

Contrarrazões ofertadas às fls. 494/504.

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  apresentou 

parecer (fls. 506/513), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. 

VOTO

Preliminarmente,  o  apelante  suscita  a  nulidade  do  feito  por 

ausência  de  esgotamento  dos  meios  necessários  à  intimação  pessoal  do 

acusado a fim de constituir novo advogado, ante a renúncia do seu anterior 
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patrono.

Compulsando os autos, verifica-se que a advogada anteriormente 

constituída pelo réu, Josefa Amélia Queiroz da Silva (fl. 276), renunciou aos 

poderes  de  representação  a  ele  outorgados  (fl.  321),  diante  do  que  o 

magistrado  nomeou  um  defensor  dativo  para  o  patrocínio  da  defesa  do 

acusado (fl. 323).

Em que  pese  a  ausência  de  prévia  intimação pessoal  do  réu, 

nesse momento, para constituição de novo advogado, o vício restou sanado 

diante da imediata renúncia do defensor constituido, à fl. 399, o que ensejou a 

determinação da intimação pessoal do acusado para constituir novo patrono (fl. 

400).

O apelante alega que, naquele momento, houve cerceamento de 

defesa, pois o mandado de intimação não foi cumprido e o magistrado, sem 

esgotar  os  meios  necessários  à  localização  do  réu,  nomeou-lhe  defensor 

público patrocínio de sua defesa.

Não há, porém, a apontada nulidade. O endereço constante no 

mandado  de  intimação  (fl.  401)  coincide  com  o  local  em  que  o  réu  fora 

regularmente citado (fls. 225) e com o endereço por ele declinado, tanto em 

seu interrogatório (fls. 228/229) como na defesa prévia (fl. 247/248).

Além  disso,  segundo  se  depreende  da  certidão  exarada  pelo 

oficial de justiça (fl. 401v.), a genitora e a irmã do acusado se encontravam no 

endereço constante no mandado e nada souberam dizer sobre o paradeiro do 

réu.

Logo, há que se entender como esgotados os meios disponíveis à 

localização do acusado,  que,  ressalte-se,  após ter  conhecimento acerca da 
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ação penal contra si instaurada, tinha a obrigação de manter atualizado seu 

endereço junto à Justiça. 

Em caso bem semelhante, decidiu o STJ:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS. 
HOMICÍDIO  (ARTIGO  121,  CAPUT,  DO  CÓDIGO 
PENAL).  PRONÚNCIA.  NÃO  LOCALIZAÇÃO  DO 
RECORRENTE.  INTIMAÇÃO  POR  EDITAL. 
PROVISIONAL PROFERIDA ANTES  DO  ADVENTO 
DA LEI 11.689/2008. NORMA PROCESSUAL PENAL. 
INCIDÊNCIA IMEDIATA. ARTIGO 2º DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. 
[…].  RÉU  NÃO  ENCONTRADO  NO  ENDEREÇO 
DECLINADO  NOS  AUTOS.  APONTADO  NÃO 
ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA A 
SUA  LOCALIZAÇÃO.  ILEGALIDADE  NÃO 
CARACTERIZADA.  1.  Tendo  o  réu  comparecido  ao 
interrogatório judicial e respondido ao processo solto, 
sabendo,  portanto,  da  existência  da  ação  penal  em 
tela,  e  não  tendo  sido  encontrado  no  endereço 
constante  dos  autos,  tendo  a  oficial  de  justiça 
diligenciado  no  sentido  de  tentar  localizá-lo  para 
intimá-lo da decisão provisional, não se pode falar que 
não  foram  esgotados  dos  meios  disponíveis  para 
autorizar  a sua notificação por  edital.  2.  Ao declinar 
endereço  certo  nos  autos,  cumpriria  ao  recorrente 
acompanhar os atos do processo em questão, já que 
sabia da sua existência, bem como informar ao Juízo 
eventual  mudança  de  residência,  mostrando-se 
despropositada  a  pretensão  de  se  atribuir  à 
magistrada  responsável  pelo  feito  a  sua  procura 
mediante  a  expedição  de  ofícios  a  diversos  órgãos 
públicos.  [...]  (RHC 35.881/PE,  Rel.  Ministro  JORGE 
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 
22/05/2013).

Por estas razões, rejeito a preliminar arguida.

No  mérito,  o  presente  recurso  pretende  submeter  o  réu,  ora 

apelante, a novo julgamento perante o Conselho de Sentença, sob a alegação 

de ter sido sua condenação manifestamente contrária à prova dos autos, pois 

os elementos coligidos não seriam suficientes para uma condenação, dadas as 

incongruências  nos  depoimentos  das  testemunhas  de  acusação.  Ao  final, 
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requereu,  alternativamente, a redução da pena-base, ante as circunstâncias 

judiciais favoráveis ao réu.

Conforme acima relatado,  o  ora  recorrente  foi  condenado pela 

prática  de  tentativa  de  homicídio  qualificado,  por  ter,  no  dia  17/07/2004, 

atentado contra a vida de Antônio de Sousa Araújo.

O recurso pretende que seja considerada insuficiente a prova dos 

autos  para  uma  condenação.  Segundo  o  apelante,  os  depoimentos  das 

testemunhas de acusação seriam contraditórios.

O principal elemento de prova constante nos autos consiste nas 

declarações da vítima, que, obviamente, estava presente no local e conseguiu 

identificar seu algoz na pessoa do acusado:

Que alega  o  declarante  que  se encontrava  em sua 
casa no dia do fato;  Que por  volta  das 18:30h saiu 
indo até a porta da que dá acesso a rua e ao retornar 
quando já estava no quarto degrau da escadaria de 
sua casa  foi  atingido por  três  balaços  e  quando se 
virou para olhar em volta viu o acusado no beco da 
casa de Biu Cabral, com a arma em punho vestido de 
calça  jeans  e  camisa  branca,  a  mesma  roupa  que 
estava o dia todo;  […];  Que alega o declarante que 
depois  dos  tiros  sua  esposa  Adriana  viu  o  acusado 
colocando a arma na cintura por baixo da camisa, indo 
em direção a rua da Câmara Municipal chegando na 
Epitácio Pessoa que é central e se dirigiu a rua maria 
Araújo,  onde  mora  Márcio;  […];  Que  alega  o 
declarante  que  é  da  facção política  contrária  ao do 
acusado; […]; Que alega o declarante que reconhece 
o  acusado  sem  nenhuma  sombra  de  dúvida  como 
sendo  a  pessoa  que  disparou  os  tiros  contra  sua 
pessoa;  Que  alega  o  declarante  que  não  sabe  o 
motivo  que  levou  o  acusado  a  praticar  o  ato, 
esclarecendo  que  o  fato  ocorreu  aos  15  dias  do 
registro de sua candidatura;  Que alega o declarante 
que os tiros o atingiram foi na perna direita e na região 
lombar; Que alega o declarante que foi atingido pelas 
costas,  tendo  o  primeiro  atingido  na  perna  e  ao 
continuar subindo a escada foi atingido por mais dois; 
Que alega o declarante que ao ser atingido chamou 
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sua esposa, tendo ela de imediato perguntado “o que 
é  isso  Tonho?”,  tendo o  declarante  respondido “é  o 
Neo  que  está  atirando  em  mim”;  Que  alega  o 
declarante que em frente ao beco em que o declarante 
viu o acusado tem um poste de iluminação que estava 
com a luz acesa e, além disso, a lâmpada do terraço 
da  casa  do  declarante  chaga  a  iluminar  e  estava 
acessa.  (vítima  Antônio  de  Souza  Araújo,  na 
judicium accusationis, fl. 267/268)

Essa narrativa veio a ser, confirmada, ora em sua totalidade, ora 

em parte, pelas pessoas arroladas pelo Ministério Público para serem ouvidas 

em juízo:

Que  informa  a  declarante  que  no  dia  do  fato  no 
período da manhã viu o acusado passar por das vezes 
em durante a suia casa seguindo a declarante e seu 
esposo quando estes estavam colando fotos de sua 
candidatura nas ruas; Que informa a declarante que à 
noite, por volta das 18:00h recebeu a visita do Sr. João 
Silvino  na  sua  casa  e  quando  este  foi  embora  foi 
conduzido por seu marido até a porta da rua quando 
seu marido retornava para dentro de casa foi aitngido 
por um tiro  na perna e em seguida por mais dois tiros 
nas costas; Que na hora do primeiro tiro seu marido 
gritou:  “Adriana,  foi  o  Neo”,  tendo  esta  saído  bem 
rápido para porta da frente, quando abriu a porta viu o 
acusado andando em frente a sua casa em direção a 
rua  Argemiro;  Que  informa  a  declarante  que  viu  o 
acusado com gesto de quem estava com arma; Que 
informa a declarante que Biu Nestor presenciou o fato, 
pois ele próprio a informou; Que informa a declarante 
que João Silvino com certeza chegou a ver o fato, pois 
estava bem próximo já  que  os  tiros  ocorreram logo 
após a saída dele da casa da declarante, não dando 
para ele  se distanciar  a ponto de não ver  ver;  Que 
alega  a  declarante  que  reconhece  o  acusado  aqui 
presente como sendo a pessoa que estava na noite do 
fato nas imediações de sua casa com gesto de quem 
estava fugindo; Que informa a declarante que chegou 
a ver o cabo do revólver quando ele fazia gesto de 
guardá-lo;  Que  informa a  declarante  que  o  revólver 
estava  sendo  guardado  na  cinta;  Que  informa  a 
declarante que o acusado estava usando no dia e na 
hora do fato uma camisa meio branca e uma calça 
jeans meio desbotada; ]...]; Que informa a declarante 
que o beco é bem iluminado tanto pelo poste que fica 
em frente a casa da declarante como pela lâmpada 

Desembargador João Benedito da Silva
7



Apelação Criminal nº 0000326-88.2004.815.0401

que  fica  no  terraço.  (declarante  Adriana  Aguiar, 
esposa  da  vítima,  na  judicium  accusationis,  fl. 
269/270)

[…]; Que informa a testemunha que confirma que era 
o  acusado  aqui  presente  a  pessoa  que  passou  em 
frente a casa do depoente andando apressado, indo 
em direção a rua Argemiro de Figueiredo; Que informa 
a testemunha que não viu o acusado com arma; Que 
informa a testemunha que o momento em que viu o 
acusado passando em frente a sua casa foi logo após 
os  tiros.  (Severino  Nunes  Vieira,  na  judicium 
accusationis, fl. 271)

[…]; Que informa a testemunha que dentre as pessoas 
que lhe deram informações sobre o fato estavam José 
Pereira de Andrade e Biu Cabral, que moram de frente 
a vítima; Que informa a testemunha que as pessoas 
lhe  falaram  que  a  vítima  teria  dito  que  quem  tinha 
efetuado os disparos tinha sido Neo;  Que informa a 
testemunha que as pessoas da comunidade atribuem 
a autoria da prática do fato ao acusado, não havendo 
nenhum  outro  comentário  sobre  outra  pessoa;  Que 
informa a testemunha que ouviu dizer que depois dos 
tiros o acusado saiu correndo pelas ruas; Que informa 
a  testemunha  que  ouviu  dizer  que  o  acusado  se 
encontrava na hora em que foi preso com a mesma 
roupa descrita pela vítima na ocasião dos tiros; […]; 
Que informa a testemunha que o acusado era dado a 
provocar  confusões  na  cidade.  (Pedro  Francisco 
Gonçalo Neto, na judicium accusationis, fl. 274)

Que informa a testemunha que no dia e hora do fato 
se encontrava na Delegacia da cidade de Natuba-PB; 
[…];  Que  informa a  testemunha  que  foi  o  depoente 
quem  efetuou  a  prisão  e  que  o  acusado  não  se 
encontrava armado no ato da prisão; […]; Que informa 
a testemunha que o acusado, quando foi preso, estava 
vestindo calça jeans e camisa branca; Que informa a 
testemunha  que  a  polícia  nas  investigações  não 
chegou  a  outra  pessoa,  fora  o  acusado,  que  tenha 
praticado  o  fato  que  está  sendo  apurado;  […]. 
(Everaldo Vieira de Lima, na judicium accusationis, fl. 
275)

Como se vê, a esposa do ofendido e 1 (um) dos seus vizinhos, o 

senhor Severino Nunes Vieira, também avistaram o réu no local no momento 

do crime, em situação semelhante à de fuga, pois andava apressado. A esposa 
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ainda  vislumbrou  quando  acusado  guardava  a  arma  na  cintura,  por  sob  a 

camisa. 

Além disso, a descrição dos trajes que o réu vestia por ocasião da 

prática delitiva coincide com a roupa que ele estava trajando quando veio a ser 

preso, poucos instantes depois da ocorrência do crime.

Não  há,  portanto,  qualquer  incongruência  nos  depoimentos, 

inexistindo razão para os desconsiderarmos. Trata-se, em verdade, de fortes 

elementos de convicção no sentido da autoria delitiva pelo réu, os quais não 

foram veemente refutados pelas provas trazidas pela defesa.

O denunciado, em seu interrogatório, apresenta versão intrincada, 

com sucessivas idas e vindas de uma churrascaria local, onde se encontrava 

om alguns amigos. Vejamos:

[…];  Que  alega  o  depoente  que  alega  que  não  é 
verdadeira a acusação que lhe é feita;  Que alega o 
depoente que não tentou matar a vítima; Que alega o 
depoente que no dia do crime se deslocou até uma 
casa vizinha ao comitê do partido do prefeito José Lins 
da Silva para consertar uma fechadura; Que ao trocar 
a  fechadura  se  dirigiu  até  uma  churrascaria  de 
propriedade de Djalma por volta das 17:40 horas; Que 
alega  o  depoente  que  permaneceu  na  Churrascaria 
por  40  minutos  bebendo,  conversando  com  alguns 
amigos e, dentre eles o dono da churrascaria, Alan e 
Nando, ambos filhos de Djama, Valmir, Danusa Márcio 
e outras pessoas que não sabe declinar  os nomes; 
Que alega o depoente que em seguida foi sozinho até 
a garagem da prefeitura para saber se o carro que o 
interrogado  conduzia  havia  chegado  e  no  caminho 
passou  na  Delegacia  do  Polícia  local  onde 
cumprimentou o policial Militar Everaldo vieira de Lima; 
Que alega o depoente que ao chegar na garagem da 
prefeitura constatou que o carro já havia chegado, fato 
que  se  deu  após  as  18:00  horas;  Que  alega  o 
depoente  que  saiu  da  garagem  da  prefeitura 
acompanhado de Ana Silva,  esposa de Amilton,  ex-
vereador de Natuba-PB, e retornou a churrascaria de 
Djalma; Que alega o depoente que no caminho para a 
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churrascaria  Ana  Silva  entrou  na  igreja,  seguindo  o 
interrogado sozinho até a churrascaria;  Que alega o 
depoente  que  acredita  que  chegou  na  churrascaria 
pela 2ª vez por volta das 18:30 e 18:40 horas; Que na 
churrascaria  ainda  se  encontravam  as  mesmas 
pessoas  acima  citadas;  Que  alega  o  depoente  que 
disse para os amigos que para ficar mais a vontade 
com eles precisava confirmar com o prefeito José Lins 
se havia  viagem marcada para o  dia  seguinte;  Que 
alega o depoente que saiu da churrascaria dirigindo o 
veículo de Valmir e se dirigiu até a casa do prefeito 
sozinho; Que chegando a casa do prefeito, ele e sua 
família  estavam  jantando,  tendo  o  interrogado 
recusado  o  convite  para  jantar  e  em  seguida 
perguntou ao prefeito  se haveria  viagem para  o dia 
seguinte,  tendo  este  dito  que  o  interrogado  estaria 
livre; Que alega o depoente que disse ao prefeito que 
de lá retornaria para a churrascaria, o que de fato fez; 
Que alega o depoente que ao retornar a churrascaria 
conduzindo  o  veículo  de  Valmir  e  lá  chegando  foi 
abordado pela Polícia perguntando se estava armado; 
Que alega o depoente que não estava armado, tendo 
sido  feito  uma  revista  mas  nenhuma  arma  foi 
encontrada; […]; Que alega o depoente que somente 
soube o motivo da prisão por sua esposa que foi ao 
seu encontro na Delegacia de Natuba;  Que alega o 
depoente  que  sua  esposa  lhe  disse  que  havia  sido 
preso  por  ter  tentado  matar  a  vítima;  Que  alega  o 
depoente que nunca possuiu arma de fogo; Que alega 
o depoente que não tem a quem atribuir a prática do 
crime; Que alega o depoente que não conhece a arma 
de fogo usada no crime; Que alega o depoente que 
conhece a vítima e  não tem nada contra ela e que 
inclusive  a  vítima  tem  laços  de  parentesco  com  a 
família de sua 1ª esposa; Que alega o depoente que 
das  testemunhas  arroladas  não  conhece  por  nome 
José Pereira de Andrade, Severino Cabral de Souza, 
Marcos  Francisco  dos  Santos,  Pedro  Francisco 
Gonçalo Neto e Severino Nunes Vieira e também não 
conhece Adriana Aguiar Bezerra Araújo; Que alega o 
depoente  que não tem nada contra as testemunhas 
que conhece; […]; Que alega o depoente que não é do 
conhecimento do interrogado que a vítima disputava 
cargo de vereador em Natuba; Que alega  depoente 
que  tem  conhecimento  que  a  vítima  trabalha 
aposentando gente; Que alega  depoente que não é 
partidário  político;  Que  alega  o  depoente  que  era 
motorista  contratado  pela  prefeitura  de  Natuba  na 
época  do  ex-prefeito  José  Lins.  (Manoel  Paulo  da 
Silva, conhecido por “Neo”, na  judicium accusationis, 
fls. 228/229))

Desembargador João Benedito da Silva
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Essa narrativa, além de intrinsecamente confusa, nos revela que 

em alguns  momentos  daquele  fim  de  tarde  do  dia  17/07/2004,  o  acusado 

esteve sozinho (após trocar a fechadura da casa vizinha ao comitê do partido 

do prefeito, quando se dirigia à churrascaria de Djalma; ao sair da churrascaria, 

para ir até a garagem da prefeitura; e ao sair, novamente, da churrascaria, para 

dirigir-se à casa do então prefeito da cidade).

Essas ocasiões foram relatadas pelas testemunhas arroladas pela 

defesa:

Que no dia e hora do fato estava saindo de casa; Que 
alega o depoente de que foi até o posto de gasolina e 
ao retornar viu o acusado em frente á Prefeitura por 
volta das 06:40 as 07:00 horas; Que quando chegou 
em casa de que Neo tinha atirado em Antônio;  […]. 
(Mário Lira Guerra, na judicium accusationis, fl. 289)

Que no dia e hora do fato estava na Churrascaria e 
depois que saiu de lá ouviu comentários de que o Sr. 
Neo tinha atirado na vítima; [...]; Que alega a depoente 
de que estava no ambiente da churrascaria; Que alega 
a  depoente  de  que  seu  Neo  se  ausentou  da 
churrascaria  por  algum  momento;  Que  alega  a 
depoente  de  que  quando  o  senhor  Neo  voltou  a 
churrascaria a depoente acha que ele estava normal, 
porém  não  prestou  muita  atenção;  Que  alega  a 
depoente de que o senhor Neo saiu no carro de um 
amigo da depoente; […]; Que alega a depoente de que 
não  lembra  exatamente  quanto  tempo  o  acusado 
demorou para voltar a churrascaria, esclarecendo que 
não foi muito tempo; […]. (Danusa Alves da Silva, na 
judicium accusationis, fl. 290)

Que no dia e hora do fato estava na churrascaria; Que 
depois  de  06:30  da  noite  o  senhor  Neo  saiu  da 
churrascaria dizendo que ia procurar saber do patrão 
qual  seria  o  serviço  do  outro  dia;  Que  alega  o 
depoente de que o acusado voltou depois de mais ou 
menos  uns  cinco  ou  dez  minutos  retornou  para  a 
churrascaria  momento  em  que  foi  abordado  pelos 
policiais; Que alega o depoente de que o comentário 
da rua era de que Antônio tinha sido agredido e quem 
tinha atirado tinha sido Neo.  (Djalma Florêncio dos 
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Santos, na judicium accusationis, fl. 291)

Que  no  dia  e  hora  do  fato  se  encontrava  na 
churrascaria e que soube do fato depois que fecharam 
a churrascaria por boato de rua; Que alega o depoente 
de que o boato era de que Antônio do Cartório tinha 
levado um tiro e quem tinha atirado tinha sido o senhor 
Neo; […]; Que alega o depoente de que o senhor Neo 
chegou na churrascaria cedo e saiu tarde; Que alega o 
depoente  de  que  o  senhor  Neo  se  ausentou  da 
churrascaria  dizendo que iria  até a casa do prefeito 
para  saber  se  tinha  algum trabalho  no  dia  seguinte 
porque se tivesse não poderia ficar  na churrascaria; 
Que o senhor Neo saiu no carro de Valmir; Que alega 
o depoente de que não sabe quanto tempo o acusado 
levou para retornar até a churrascaria,  esclarecendo 
que foi  pouco tempo;  Que alega  o  depoente  que  o 
comportamento  do  acusado  quando  retornou  era 
normal;  […].  (Dejeano  Lourenço  dos  Santos,  na 
judicium accusationis, fl. 292)

Que  no  dia  e  hora  do  fato  se  encontrava  na 
churrascaria  e o  acusado estava com o depoente e 
mais outras pessoas e que por volta das 06:30-07:00 
horas  acusado saiu da churrascaria dizendo que ia a 
casa do prefeito  para saber se tinha algum trabalho 
para  o  outro  dia;  Que  alega  o  depoente  de  que  o 
acusado retornou para a churrascaria uns sete ou dez 
minutos  após  a  saída  e  que  quando  chegou  já  foi 
sendo abordado pelos policiais; Que alega o depoente 
de  que  soube  do  fato  depois  que  fecharam  a 
churrascaria;  Que alega o depoente de que o boato 
era de que Antônio do cartório tinha levado um tiro e 
quem tinha  atirado  tinha  sido  o  senhor  Neo.  (Allan 
Lourenço  dos  Santos,  na  judicium accusationis,  fl. 
293)

Que no dia do fato encontrava-se em sua casa, saindo 
por  volta  das  18:40  hs  para  ir  a  igreja;  Que  nesse 
trajeto de sua casa para chegar a Igreja, existe uma 
madereira  e  encontrou  o  acusado  que  saiu  da 
madereira e a acompanhou até a igreja; Que entrou na 
igreja e o acusado seguiu, não sabendo a depoente 
para onde; Que o comportamento no momento em que 
se  encontrou  como  acusado  era  normal;  Que  no 
trajeto  os  dois  conversaram  normalmente;  Que  a 
depoente não notou nada de estranho; Que não tem 
conhecimento se já havia acontecido os tiros, pois até 
momento não sabia de nada; Que só soube do fato 
depois que saiu da igreja; Que não sabe a hora exata 
dos tiros; […]; Que o comentário na cidade é de que 
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foi  o  acusado  quem  deu  os  tiros  e  não  ouviu 
comentários  de  ter  sido  utra  pessoa.  (Ana  Silvia 
Andrade Araújo, na judicium accusationis, fl. 299)

A leitura dos depoimentos acima transcritos evidencia um curioso 

ponto:  todos  ouviram comentários  de  que  o  atirador  seria  o  acusado,  não 

existindo qualquer outro suspeito do crime.

Assim,  embora  o  réu  tenha,  efetivamente,  trazido  ao  processo 

alguns elementos de prova para arrimar a sua defesa, não há como se negar 

valor ao arcabouço coligido pela acusação, o qual,  aliás,  se apresenta com 

maior consistência nos autos.

Não há, portanto, como considerar a decisão do Tribunal do Júri 

como manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual deve ser 

mantida a soberania popular que condenou o apelante nas penas do art. 121, 

2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP.

Ora, para modificar o julgamento do Tribunal do Júri, faz-se mister 

que  a  decisão  do  Conselho  de  Sentença esteja  inteiramente  divorciada da 

realidade do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Conseqüentemente, não sendo o decisum dissociado do conjunto 

probatório, não merece ele qualquer modificação e, na espécie, não há razões 

convincentes  de  que  a  decisão  proferida  pelo  Sinédrio  Popular  se  mostre 

manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos,  porquanto  existem  evidências 

acerca  do  fato  delituoso  e  de  sua  autoria,  com supedâneo  nos  elementos 

probatórios constantes no processo.

Diante de tudo isso, entendo que a condenação levada a efeito 

pelo Conselho de Sentença, ao contrário do que pretende o apelante, possui, 

sim,  lastro  probatório  suficiente  para  sustentar-se,  não  sendo  o  caso  de 

submeter o réu a novo julgamento. 
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Nesse sentido:

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  APELAÇÃO 
CRIMINAL.  JÚRI.  TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO 
QUALIFICADO.  DESCLASSIFICAÇÃO.  LESÃO 
CORPORAL  DE  NATUREZA LEVE.  JULGAMENTO 
CONTRÁRIO  À  PROVA DOS  AUTOS.  ANULAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE.  VEREDICTO  APOIADO  NO 
CONJUNTO  PROBATÓRIO  EXISTENTE  NOS 
AUTOS.  NULIDADE.  INEXISTÊNCIA.  RECURSO 
IMPROVIDO.  DECISÃO  UNÂNIME.  I-  Havendo 
elementos  suficientes  para  demonstrar  que  o 
Conselho  de  Sentença  adotou  uma  das  versões 
apresentadas, que encontra respaldo nos depoimentos 
carreados  aos  autos,  afasta-se,  por  conseguinte,  a 
tese  de  decisão  contrária  ao  conjunto  probatório.  A 
decisão que opta por uma das versões apresentadas, 
não  configura  contrariedade  ao  acervo  probante;  II- 
Apelo  improvido.  Decisão  unânime.”4  (TJPE;  APL 
0193165-7;  São  José  da  Coroa  Grande;  Segunda 
Câmara Criminal;  Rel. Des. Antônio de Melo e Lima; 
Julg. 13/04/2010; DJEPE 20/04/2010.)

Não há, pois, que se falar em decisão manifestamente contrária à 

prova dos autos, não merecem provimento a apelação no que tange à alínea 

“d” do inciso III do art. 593 do CPP.

Por  fim,  o  apelante,  com  fulcro  no  art.  593,  III,  “c”,  do  CPP, 

impugna a pena-base que lhe foi aplicada na sentença pelo juiz presidente do 

Tribunal  do  Júri,  afirmando  ser  ela  exacerbada,  em face  da  circunstâncias 

judiciais favoráveis ao réu.

Para  tanto,  primeiramente,  vale  conferir  o  modo  como  foram 

avaliadas as circunstâncias judiciais na espécie:

A culpabilidade do réu, já reconhecida pelo Conselho 
de  Sentença,  é  evidente,  demonstrando  uma  ação 
dolosa;  Com  relação  aos  antecedentes,  é  o  réu 
primário;  A  conduta  social  do  réu  é  reprovável;  A 
personalidade, analisada pelos elementos dos autos e 
pelo comportamento do réu, é de uma pessoa violenta, 
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pois  é tido na cidade como valentão,  acostumado a 
espancar  pessoas  da  comunidade;  Os  motivos  do 
crime são injustificáveis; As circunstâncias em que o 
crime ocorreu são desfavoráveis ao agente, uma vez 
que  o  crime  ocorreu  sem  que  o  réu  tenha  dado 
qualquer chance de defesa a vítima; As consequências 
do delito foram graves, uma vez que na tentativa de 
ceifar a vida da vítima esta sofreu risco de vida em 
face  dos  ferimentos  recebidos;  Finalmente,  o 
comportamento da vítima em nada contribuiu para o 
cometimento do crime. (fl. 463)

Vê-se,  pois,  que  a  culpabilidade,  a  conduta  social  e  a 

personalidade  do  agente,  bem  como  os  motivos,  as  circunstâncias,  as 

consequências  do  crime  e  o  comportamento  da  vítima  foram  avaliados 

desfavoravelmente ao réu.

De todas essas circunstâncias judiciais, não se pode, realmente, 

sustentar a avaliação posta na sentença em relação à culpabilidade do agente, 

aos motivos, às circunstâncias e ás consequências do delito.

Isso porque o fato de ser a ação dolosa já compõe o tipo penal do 

homicídio doloso qualificado (art. 121, §2º, II e II, CP), sendo impertinente a 

valoração negativa, no exame das circunstâncias judiciais, de elementares do 

tipo penal.

Também quanto às circunstâncias e ao motivo do delito, a sua 

avaliação  desfavorável  toma  por  base  elementos  típicos  do  homicídio 

qualificado pelo motivo fútil e ela emboscada (respectivamente, incisos II e IV 

do §2º do art. 121 do CP), o que resultaria em bis in idem.

As consequências do crime, enfim, não devem ser consideradas 

em desfavor do réu, considerando-se o caráter leve das lesões provocadas, 

conforme atesta o laudo de exame de corpo de delito fls. 33.

De outro lado, a avaliação da conduta social, da personalidade e 
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do comportamento da vítima não poderia mesmo ser positiva, tendo em vista 

que, segundo depoimentos testemunhais, acima transcritos, o acusado já se 

envolveu em outros episódios de violência, como espancamentos, e responde 

por outra tentativa de homicídio, no qual é réu confesso (fls. 445/448 e 456), 

tudo a sinalizar a existência de desvio em sua conduta social.

Além disso, é tido na comunidade como “valentão”, tendo o hábito 

de  andar  armado,  o  que  denota  uma  personalidade  violenta,  conforme 

ressaltado pelo magistrado sentenciante.

Por  fim,  o  comportamento  do  ofendido,  realmente,  em  nada 

contribuiu para a prática delitiva, inexistindo prévias desavenças entre ele e o 

acusado, valendo ressaltar, ainda, que a agressão ocorreu quando aquele já se 

encontrava em seu âmbito residencial, para o repouso noturno.

Assim, entendo que a pena-base merece ajuste, a fim de melhor 

de adequar às circunstâncias judiciais do delito praticado pelo réu, em face do 

que fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Aplicando a causa genérica de diminuição decorrente da tentativa, 

na forma em que posta na sentença, que se justifica diante do  iter criminis 

percorrido,  com a execução de 3 (três)  disparos de arma de fogo contra  a 

vítima, temos uma pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão.

Diante  de  todo  o  exposto,  DOU  PARCIAL  PROVIMENTO ao 

apelo, apenas para reduzir a pena aplicada ao ora apelante para  12 (doze) 
anos de reclusão, mantidos, no mais, os termos da sentença.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito da 

Silva,  Presidente da Câmara Criminal,  que também funcionou como relator. 
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Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o 

Exmo. Sr. Des.  Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. 

Dr. Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba, aos 05 (cinco ) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
17


