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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 N° 2012115-40.2014.815.0000  – 1ª Vara da
Comarca de Sousa

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Ministério Público Estadual
APELADO : Valdevino Silva Neto
ADVOGADO : João Marques Estrela e Silva

APELAÇÃO  CRIMINAL.  JÚRI. Homicídio
qualificado.  Art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14,
II,  ambos  do  Código  Penal.  Absolvição.
Irresignação  ministerial.  Negativa  de  autoria
acatada  pelo  Conselho  de  Sentença.
Inconformismo ministerial. Cassação. Possibilidade.
Acolhimento  de  tese  dissonante  do  contexto
probatório.  Versão  isolada  nos  autos.  Decisão
manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos.
Anulação  do  julgamento  que  se  impõe.
Provimento do recurso. 

 As decisões do Conselho de Sentença não se
revestem  de  intangibilidade  jurídico-processual,
podendo  ser  revistas  pela  instância  superior
quando  em  evidente  conflito  com  as  provas  do
caderno  processual  sem  que  ocorra  violação  ao
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princípio da soberania do júri. 

- É manifestamente contrária às provas dos autos
a  decisão  dos  jurados  que,  dissociando-se
completamente do conjunto probatório, acolhe tese
sustentada  exclusivamente  pela  defesa.  Recurso
provido para determinar novo julgamento. 

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  acima
identificados. 

Acorda a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  desarmonia  com  o
parecer ministerial, DAR PROVIMENTO ao recurso.

RELATÓRIO

Perante a  1ª  Vara  da Comarca de Sousa, Valdevino
Silva Neto, apelidado por “Val”, foi denunciado como incursos nas sanções
do art. 121, § 2º, inciso I c/c art. 14,  inciso  II, ambos do CP, pelos
seguintes fatos narrados na peça inicial acusatória (fls. 02/04):

“... Consta do incluso inquérito policial que no dia 26 de
agosto  de  2006,  por  volta  das  19:30  hr,  à  vítima
Gilberto Francisco da Silva estava sentando em frente a
sua residência localizado na Rua Nestor José Sarmento,
Bairro  do  Estreito,  quando  se  aproximou  o  acusado
Valdevino atentando contra sua vítima.
Segundo  a  vítima,  o  acusado  apontou  uma  arma  e
apertou o gatilho por  duas vezes,  não a disparando,
logo em seguida, tentando se defender da agressão,
partiu em direção ao acusado Valdevino, mais o mesmo
estava  acompanhada por  duas pessoas  que logo  lhe
deram uma pancada cabeça e em seguida disparam um
tiro que pegou no ombro, foragindo em seguida.
A vítima foi atingida no olho e no ombro e socorrida por
sua esposa, que alarmou e chamaram o socorro; que
segundo  os  mesmos  o  fato  deve-se  a  uma  antiga
intriga  com  a  família  do  acusado,  já  que  a  vítima
assassinou um irmão do mesmo.

Denúncia recebida no dia 26 de setembro de 2007 (fl.
02).
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Ultimada a fase do judicium acusationis, o réu
Valdevino Silva Neto restou pronunciado como incursos nas penas do art.
121, § 2º, inciso I c/c 14, inciso II, todos do Código Penal (fls. 132/135).

Recurso  em  sentido  estrito  julgado  por  este  Órgão
Fracionário pelo desprovimento do apelo defensivo (fls. 165/169).

Trânsito  em  julgado  do  aresto  sem  interposição  de
recurso (fl. 171).

No  Tribunal  do  Júri,  o  pronunciado  Valdevino  Silva
Neto, foi submetido ao julgamento do Sinédrio Popular, tendo os jurados,
respondido positivamente ao quesito relativo à absolvição (fl. 193).

O MM. Juiz  a quo, à vista desse resultado,  prolatou
sentença absolutória,  nos termos do inciso  V do art.  386 do CPP (fls.
196/197).

Recurso de apelação interposto pelo  Parquet  estadual
em plenário, com fulcro na alínea “d” do inciso III do art. 593 do CPP (fl.
195), acompanhado das razões acostadas às fls. 199/202, alegando que a
decisão  dos  juízes  leigos  afrontou,  de  forma  manifesta,  o  acervo
probatório  existente  no  caderno  processual,  pleiteando,  por  isso,  novo
julgamento pelo Tribunal do Júri. 

Em suas  contrarrazões,  ofertadas  às  fls.  205/210,  o
apelado pugnou pela manutenção da decisão do Conselho Popular.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça,
em  parecer  subscrito  pelo  emérito  Procurador  de  Justiça,  Dr.  Paulo
Barbosa de Almeida, opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 217/222). 

É o relatório. 

VOTO:  Exmo.  Sr.  Des.  ARNÓBIO  ALVES
TEODÓSIO (Relator).

Prima facie, conheço do recurso, pois, preenchidos  os
requisitos essenciais de admissibilidade.

Cuida-se  de  recurso  interposto  pelo  Parquet,  com
fulcro no art. 593, inc. III, alínea “d” , do CPP, sob a tese de que a decisão
prolatada pelo Colégio Popular de Veredictos da 1ª Vara da Comarca de
Sousa foi manifestamente contrária ao arcabouço probatório.
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Sobre o tema, é do escólio do eminente doutrinador
Júlio  Fabbrini  Mirabete  que,  ao  tecer  comentários  sobre  o
supramencionado diploma legal, afirma:

"A final,  o art.  593, III,  d,  prevê a apelação para a
decisão  do  Tribunal  do  Júri quando  a  decisão  dos
jurados  for  manifestamente  contrária  a  prova  dos
autos. 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.
Isso não significa, evidentemente, que a simples
versão  dada  pelo  acusado  impeça  que  se  dê
provimento  ao  apelo  da  acusação.  Não
encontrando ela apoio na prova mais qualificada
dos autos é de se prover o recurso para submeter
o réu a novo Júri.  " (In Código de Processo Penal
Interpretado. 9.ª ed. São Paulo:Atlas, 2002, págs.
1480/1481.) Grifo meu.

A única versão apresentada pela defesa, que é a de
negativa  de  autoria  não  encontra  respaldo  nos  elementos  de  prova
encartados aos autos. Senão vejamos.

Há nos autos provas da materialidade e indícios
suficientes de autoria a indicar que o ora recorrente, ao se aproximar da
vítima Gilberto  Francisco  da  Silva  que se  encontrava  em frente  à  sua
residência, e, mediante uso de arma de fogo, apertou o gatilho, por duas
vezes, em direção ao supracitado imolado, não chegando a disparar. 

Ato contínuo, tentando se defender, o ofendido partiu
para cima do acusado, ocasião em que foi surpreendido com um tiro de
revólver na região do ombro e uma pancada no olho direito, por um dos
acompanhantes do réu. Fato ocorrido no dia 26 de agosto de 2006, às
19h30min, na Rua Nestor José Sarmento, Bairro do Estreito, Município de
Sousa.

A vítima Gilberto Francisco da Silva, quando ouvida na
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delegacia, declarou, com bastante firmeza, que o recorrente, tentou ceifar
a sua vida, veja (fl. 07):

“... … no dia 26 de agosto de 2006, por volta das 19:30
horas, estava sentado na calçada de sua casa, olhando
o  seu  barraco  e  que,  ao  levantar  a  vista,
presenciou  o  elemento  Val  apontando  um
revólver  em  direção  a  sua  pessoa  e  foi  logo
puxando  o  gatilho,  só  que,  o  revólver  não
disparou por duas vezes, foi quando o declarante
partiu em cima de Val e segurou o mesmo; Que,
afirma o declarante que tinha mais um ou dois
elemento que por trás deu uma pancada na sua
cabeça,  tendo  o  declarante  caído  no  chão,
momento em que, em que foi disparado um tiro
que atingiu o seu ombro  ; Que, afirma o declarante
que a lesão no olho foi em decorrência da pancada, e
que, não sabe qual objeto usada para a agressão; Que,
afirma o declarante que o fato que motivou este fato,
foi vingança, isto porque, há cerca de 26(vinte e seis)
anos, um irmão de Val tentou lhe matar, mas se deu
mal, vindo o declarante a matá-lo para não morrer ;
(...)” Grifo meu.

A esposa da vítima, Rosicléia Almeida Leandro da Silva,
também inquirida na esfera administrativa, assim declarou quando ouviu
o relato do ofendido, confira-se (fl. 08):

“..  estava dentro de sua casa,  enquanto seu esposo
estava do lado de fora na calçada, tomando conta do
comércio e que, de repente ouviu um barulho e quando
saiu, já viu seu esposo entrando dentro de casa todo
ensanguentado; (..) Que, afirma a declarante que seu
esposo lhe falou que estava na calçada quando chegou
o elemento Val e apontou um revólver na direção do
mesmo  e  acionou  o  gatilho,  só  que  a  mesma  não
disparou,  tendo  seu  esposo  partido  para  cima  e  se
agarrou com o mesmo, chegou outro por trás e deu
uma pancada na cabeça do seu esposo e em seguida
quando  ele  estava  caído,  efetuaram um disparo  nas
costas do mesmo e saíram correndo; (...)”

Conflui para o mesmo fato o depoimento da testemunha
da acusação de nome Adonias Costa da Silva, tio do imolado, asseverando
ter ouvido comentários da participação do réu no crime em tela além de
haver  uma animosidade  antiga  por  conta  do  assassinato  do  irmão do
recorrente ter sido cometido pela então vítima deste feito (fl. 71):

“...  foi  informado  de  que  o  acusado  atirou  contra  a
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vítima; que segundo a vítima falou para o depoente
estava sentada numa cadeira na calçada de sua casa
quando  de  repente  chegou  dois  homens  o  acusado
presente e um outro; o acusado colocou a arma contra
a cabeça da vítima acionou o gatilho mas a arma não
funcionou tendo o acusado esfregado o cano no olho da
vítima, e em face da gravidade desta lesão a vítima
perdeu o olho; (...)”

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.

Diante  de  tais  considerações,  tenho  que  a  decisão
proferida pelo Corpo de Jurados é manifestamente contrária às provas dos
autos,  impondo-se  a  anulação  do  julgamento,  a  fim  de  submeter  o
apelado a  novo julgamento, posto que a tese de negativa de autoria
encontra-se divorciada do contexto probatório.

Pelo vinco desses fundamentos, e em consonância com
o  parecer  da  douta  Procuradoria  de  Justiça,  DOU PROVIMENTO AO
RECURSO  MINISTERIAL  para  cassar  a  decisão  em  comento  e
determinar que o apelado seja submetido a novo julgamento pelo
Tribunal do Júri.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  João  Benedito  da  Silva,
Presidente  da  Câmara  Criminal  e  revisor,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Arnóbio  Alves
Teodósio (com jurisdição limitada), relator, e Luiz Sílvio Ramalho
Júnior.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor José Marcos Navarro Serrano, Procurador de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.
Manoel  Taigy  de  Queiroz  Mello  Filho”,  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 10 de fevereiro de
2015.

 
   

Des ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


