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APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRIBUNAL  DO
JÚRI. DESCLASIFICAÇÃO DE TENTATIVA
DE HOMICIDIO PARA DISPARO DE ARMA
DE  FOGO.  CONDENAÇÃO.
INCONFORMISMO  DEFENSIVO.
INTERPOSIÇÃO  DO  APELO,  NAS
ALINEAS,  “b”,”c”  E  “d”,  INCISO  III,  DO
ART.  593,  CPP.  DELIMITAÇÃO  DO
RECURSO.  DECISÃO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA  A  PROVA  DOS  AUTOS.
VEREDICTO QUE ENCONTRA APOIO NO
CONJUNTO  PROBATÓRIO.  SOBERANIA
DO SINÉDRIO POPULAR. MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

O momento para estabelecer os limites da
apelação é o de sua interposição. Assim, se
constam do  termo de  apelação  as  alíneas
“b”,  “c”  e  “d”  do  inciso  III  do  art.  593  do
Código de Processo Penal, dela se conhece
amplamente, ainda que restritas as razões. 

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,  o  que,
indiscutivelmente, não é o caso dos autos, já
que  o  Conselho  de  Sentença  tem  seguro
apoio na prova reunida.

Se o Conselho de Sentença optou por uma
das  versões  apresentadas,  amparado  pelo
acervo probatório,  não há que se falar  em
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decisão manifestadamente contrária à prova dos
autos,  devendo  a  mesma  ser  mantida,  em
respeito  ao  Princípio  da  Soberania  Popular  do
Júri.

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
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal (fl.143), manejada por Ranigleibe

Alves Moura, contra sentença (fls.138/140), proferida pelo Tribunal do Júri

da  Comarca  de  Sousa/PB,  que,  acolhendo  o  veredicto  dos  jurados,  o

absolveu da sanção imposta no art. 121, c/c art.14, inc. II, do Código Penal, e

condenou   a uma pena de 02(dois) anos de reclusão e 10(dez) dias- multa,

por  ter  infringido  o  art.  15  da  Lei  10.826/03,  a  ser  cumprida  em  regime,

inicialmente  aberto.

O apelante interpôs recurso de apelação com base nas alíneas,

“b”, “c” e “d” do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal. Toda-

via, nas razões (fls.146/147) cinge-se a discutir que com a absolvição do crime

de tentativa de homicidio, resta afastado o delito de porte ilegal de arma, pelo

fato de o crime maior absolver o crime menor. 

Nas  contrarrazões  (fls.149/151),  o  Ministério  Público  aduz  que

pede a manutenção do decisum.

A Douta Procuradoria  de Justiça exarou parecer  opinando pelo

desprovimento do recurso (fls. 157/163).

É o relatório. 

VOTO

Desembargador João Benedito da Silva
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O  representante  do  Ministério  Público ofereceu  denúncia  (fls.

02/04)  contra  Ranigleibe Alves Moura,  alcunha  “Gleibinho”, dando-o  como

incurso nas sanções do art. 121, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB e art. 15

da Lei 10.826/03.

Emerge da denuncia que no dia 01 de novembro de 2007, por

volta das 21h00min, o acusado armado com um revólver, tentou matar a vitima

Francisco Rildo Pereira,  efetuando vários disparos contra o mesmo. Flui ainda

da denuncia que a vitima estava no bar  conhecido por  “Bar  de Francisca”,

quando o indiciado em questão, uma hora antes do crime foi ao referido bar

olhou  e  foi  embora,  logo  após  o  acusado  voltou  e  não  titubeou,  foi  logo

efetuando disparos contra a vitima, contudo, por sorte não acertaram a mesma.

Por fim, diz a peça acusatória que depois da feroz investida, a

vitima  foi  para  cima  de  seu  algoz  com  intuito  de  se  defender,  foi  nesse

momento  em que  as  autoridades  policiais  chegaram ao  local  e  o  acusado

correu.

Concluída a  instrução criminal,  o réu foi pronunciado (fls.106/108v) e

submetido ao crivo do Sinédrio Popular, foi julgada procedente em parte a pretensão

punitiva Estatal para acolhendo o veredicto dos jurados, absolver o acusado da sanção

imposta no art. 121, c/c art.14, inc. II, do Código Penal, e o condenar  como incurso no

art. 15 da Lei 10.826/03, a uma pena de 02(dois) anos de reclusão e 10(dez) dias- multa,

a ser cumprida em regime, inicialmente  aberto.

Preliminarmente,  saliente-se  que  o  acusado  interpôs  apelação

com supedâneo no  art. 593, inciso III,  alíneas,  “b” ( for a sentença do juiz-

presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados), “c”  houver erro

ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; e “d”,

for  a  decisão  dos  jurados  manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos,  do

Código de Processo Penal.

Entretanto,  quando  da  apresentação  das  razões  recursais,  a

Desembargador João Benedito da Silva
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defesa limitou-se à insurgência de que com a absolvição do crime de tentativa

de homicidio,  restou afastado o  delito de porte ilegal de arma, pelo fato do

crime maior absolver o  menor. 

Nota-se que o apelante traz discussões que não possuem  nexo

com o que fora decidido na sentença de fls.138/140,  já que pede que seja

absolvido  pelo  delito  de  porte  ilegal  de  arma  de  fogo,  quando  a  sua

condenação fora por Disparo de arma de fogo, art. 15 da Lei 10.826/03, ferindo

o principio da dialeticidade.

Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve expor as

razões pelas quais deve ocorrer análise da decisão proferida anteriormente,

expressando toda a revolta  diante dessa,  dando a oportunidade de a parte

contraria  contraditar  especificamente  as  razões  e  delimitando o  exame dos

pedidos ao órgão jurisdicional. 

Por  outro  lado,  consoante  firme  orientação  jurisprudencial,

consolidada nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito

devolutivo  contra  as  decisões  proferidas  nos  processos  submetidos  a  júri

popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição, cumprindo ao apelante

especificar,  no termo de apelação,  as alíneas do inciso  III  do  art.  593 do

Código  de  Processo  Penal  em  que  se  funda  a  insurgência,  ficando,  no

momento da apresentação, vinculado aos fundamentos então declinados.

Destarte,  o  presente  recurso  deve  ser  conhecido  em

conformidade com os fundamentos indicados nos termos de apelação, razão

pela qual o conheço de forma ampla, ou seja, com fundamento nas alíneas

acima invocadas.

DA  SENTENÇA  DO  JUIZ-PRESIDENTE  CONTRÁRIA  À  LEI

EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS   (art. 593, inc. III, alínea ‘b’, do

CPP.

Desembargador João Benedito da Silva
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Com relação à hipótese atinente à alínea  ‘b’ do inciso III do art.

593 da Lei Processual Penal, de contrariedade da sentença do juiz-presidente

à  lei  expressa  ou  à  decisão  dos  jurados, não  merece  guarida  o  recurso

defensivo, porquanto o decisum encontrou amparo tanto na legislação como na

votação do questionário.

A sentença proferida pelo MM. Juiz-Presidente do Tribunal do Júri

não ostenta qualquer contrariedade à lei  ou à decisão dos jurados, eis que

proferida com lastro no julgamento dos jurados, conforme se verifica dos autos,

especialmente  do  termo  de  votação  dos  quesitos,  em  que  restaram

reconhecidas, pelo Conselho de Sentença, a materialidade e a autoria do delito

imputado ao réu, estando em consonância, portanto, com o art. 492, inciso I, do

Código de Processo Penal.

 

Ademais, constata-se que o apelante apenas invocou o referida

alínea, sem no entanto apontar onde estaria a contrariedade da sentença do

juiz  presidente a lei ou a decisão dos jurados.

 

Assim, inexiste, na espécie, qualquer ofensa da sentença à lei ou

à decisão, porquanto a sentença proferida pelo Juiz-Presidente do Tribunal do

Júri está em conformidade com as respostas dadas pelos Jurados aos quesitos

elaborados, quanto ao cometimento do delito de Disparo de arma de fogo.

DO  ALEGADO  ERRO  OU  INJUSTIÇA  NA  APLICAÇÃO  DA

PENA   (ART. 593, INC. III, ALÍNEA ‘C’)

No que diz respeito à alegação de erro ou injustiça na aplicação

da  pena,  antevista  na  alínea  “c”  do  inciso  III  do  art.  593  do  Código  de

Processo Penal, não merece modificação a decisão atacada.

É  que,  verifica-se  que  o  apelante  foi  beneficiado  quando  da

Desembargador João Benedito da Silva
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fixação da reprimenda, no mínimo legal, ou seja, 02(dois) anos de reclusão e

10(dez) dias-multas.  

Ademais, como bem observado pelo douto Procurador de Justiça,

quando do seu parecer (fl.163),  houve um equivoco do julgador, quando da

aplicação da reprimenda, vejamos: 

E,  nesse  passo,  cabe  ponderação  de  que  se
equivocou  o  julgador  a  não  desvalorar  os
antecedentes  criminais  e  ao  não  reconhecer  a
agravante  da  reincidência,  eis  que  das  três
condenações  criminais  anteriores,  discriminadas
às fls.126/127, não tinha decorrido o quinquênio
desabonador. Porém, em observância ao principio
do non reformatio in pejus, a reprimenda deverá
ser mantida tal qual fixada.

Desta forma, não há o que modificar a decisão com relação a

reprimenda aplicada.

DA  DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS

AUTOS   (ART. 593, INC. III, ALÍNEA ‘D’)

No que diz respeito a decisão ter sido contrária a prova dos autos,

verifico também que sem razão.

Inicialmente,  cumpre  esclarecer  que,  para  que  o  apelante  seja

submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a

decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver

prova cabal de ser esta totalmente dissociada do conjunto probatório, assim, se

houver  o  acolhimento  de uma das teses apresentadas,  não se  configura  a

hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. 

É entendimento pacífico de que somente cabível recurso de ape-

lação criminal contra decisão do Conselho de Sentença, quando essa se mos-

Desembargador João Benedito da Silva
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trar  manifestamente divorciada das provas do caderno processual,  ou seja,

sem respaldo algum com as evidências e o acervo probante colhido no proces-

so, preservando-se, por conseguinte,  o princípio constitucional  da soberania

dos veredictos.

Com muita propriedade o doutrinador Paulo Rangel, afirma:

“A lei é clara em dizer: decisão dos jurados mani-
festamente contraria as provas dos autos. Em ou-
tras palavras: não pode haver suporte probatório
para a decisão dos jurados. Se houver, a decisão
não será  manifestamente  contrária,  pois  os  jura-
dos  são  soberanos  em  suas  decisões.”  (  Direito
Processo  Penal  –  17ª.  ed.,  Lumen  Juris,  2010  -  p.
1487). Grifo original.

No mesmo norte:

“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 justa-
mente o mérito da causa, em que o error in judi-
cando é reconhecido somente quando a decisão é
arbitrária, pois se dissocia integralmente da prova
dos autos, determinando-se novo julgamento. (...)
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 eventu-
almente  essa  a  melhor  decisão." (Mirabete,  Júlio
Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 11ª
ed. - São Paulo: Atlas, 2003, páginas 1487-1488).

Também, esse é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  ART.
121,  §  2º,  INCISOS  I  E  IV  DO  CÓDIGO  PENAL.
ALEGAÇÃO  DE TER SIDO  A DECISÃO  DO  JÚRI
CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS.

Desembargador João Benedito da Silva
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INOCORRÊNCIA.  I  -  Não  se  qualifica  como
manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos  a
decisão  dos  Jurados  que  se  filia  a  uma  das
versões  para  o  crime,  em  detrimento  de  outra,
ambas  apresentadas  em  Plenário,  desde  que  a
tese  privilegiada  esteja  amparada  em  provas
idôneas, como ocorreu na espécie (Precedentes).
(...)  III  -  Somente  a  decisão  aberrante,
manifestamente contrária à prova produzida, é que
comporta  anulação.  Ordem  denegada.  (STJ. HC
146.519/RJ, Rel.  Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 31/05/2010)

Nesse contexto, necessário fazer referência à existência de pro-

vas aptas a sustentar a condenação pelo crime imputado ao réu. 

A materialidade  e  autoria  do  crime  restaram evidenciadas  pelo

acervo  probatório,  constante  nos  autos,  não  obstante  o  acusado  negue  a

pratica  delitiva,  admite  que  se  agarrou  com a  vitima  em frente  a  casa  da

testemunha Francisca Araújo, vejamos:

Que tomou conhecimento que ela(Francisca) estava
mantendo um relacionamento amoroso com o Rildo;
que  naquele  dia  estava  embriagado  e  lembra-se
apenas que se agarrou com Rildo em frente a casa
de Francisca Araújo; que não recorda de ter ocorrido
disparos; (...) ” -  interrogatório em Juízo, fls. 91/92

A testemunha Francisca Araújo da Silva, tanto na esfera policial,

quanto em Juízo disse:

Que no dia do fato estava no seu Bar, quando chegou
Glebinho e efetuou dois disparos de revólver e que os
disparos  bateu  na  parede;  Que  informa  que  os
disparos efetuados não foram em direção a Rildo; Que
depois dos disparos Rildo foi em cima de Glebinho e
rolaram pelo chão,  mas não sabe a depoente  com
quem ficou o revólver;(...)  - depoimento na policia,  fl
56.

“Que  a  depoente  estava  na  sua  residência,  mas
precisamente na cozinha, quando  ouviu um tiro  na

Desembargador João Benedito da Silva
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parte externa; que não viu quem atirou; que naquele
momento o Rildo estava dentro de casa, na sala da
frente onde a depoente explorava um bar; Que ao sair
viu  Rildo  agarrado  com  o  acusado;  que  quando  a
policia  chegou  o  acusado  saiu  correndo  e  não  foi
preso; (…) - depoimento em Juízo, fl. 89.

Por  sua vez,  a  vitima  Francisco Rildo Pereira,  em suas

declarações, asseverou:

Que ontem, por volta das 21:00 horas, estava no Bar
de  Francisca,  sentado  na  sala,  quando  chegou
Glebinho  filho  de  Rangel  e  apontou  o  revólver  em
direção  a  sua  pessoa  e  disparou  dois  tiros,  não
atingindo  o  declarante,  tendo  neste  momento  o
declarante corrido para cima de Glebinho e conseguido
segurar o mesmo, caindo os dois no chão e Glebinho
ainda efetuou outro disparo , quando estava agarrado
com o declarante – fl. 08 - policia

Que  naquele  dia,  por  volta  das  20  horas  só   o
declarante  estava  na  casa  da  senhora   Francisca
Araújo,   conhecida  por  Chica,  quando  chegou  o
acusado  numa  bicicleta  atirando  em  direção  aquela
residência;  que  o  declarante  estava  no  interior   e
apenas se abrigou para  não ser  atingido;  que ouviu
dois disparos; que após os disparos o acusado ficou na
frente da casa e o declarante e foi até ele e pediu para
que  que ele não fizesse aquilo; que o acusado correu
depois  voltou,  pediu  desculpas  a  vitima  e  falou  que
estava  com  efeito  de  álcool;  que  quando  a  polícia
chegou ao local  ele não mais estava;  que considera
que  o  acusado  não atirou  contra  a  sua  pessoa,  até
porque o declarante estava na parte interna da casa e
não seria atingido; que o acusado teve anteriormente
um relacionamento amoroso  com a dona da casa; que
o  interrogado  esclarece  que  não  tinha  envolvimento
com ela,  por se tratar  apenas de uma amiga;  que o
declarante aceitou as desculpas do acusado  e por sua
parte o processo pode ser extinto.- em juízo fl. 90

Que naquele dia  o depoente estava na casa de Chica
quando chegou o acusado numa bicicleta,  parou  a
uns  seis  metros  do  depoente,  pegou  o  revólver   e
efetuou dois tiros, enquanto o depoente permaneceu
em pé na porta  daquela casa;(...) - Plenário, fl.133.

Assim, restou comprovado pelo acervo probatório acima colhido

que o acusado efetuou tiro de revólver em local habitado, praticando, o crime

Desembargador João Benedito da Silva
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previsto no art. 15 do Estatuto do Desarmamento, pelo qual fora condenado.

Com relação a absorção do crime de disparo de arma de fogo,

pela tentativa de homicidio, não há como prospera, já que mesmo o apelante

sendo absolvido pelo crime mais grave, o mesmo não se pode dizer em relação

ao  disparo  de  arma,  já  que  pelas  provas  colhidas  nos  autos,  restou

demonstrado o cometimento do delito. 

 Lado outro, é certo que, a princípio, as decisões proferidas pelo

Corpo de Jurados são revestidas de soberania. Todavia, também é certo que a

versão que acolher  deve  estar  amparada em provas concretas,  não sendo

bastante  optar  pela  versão  que,  conquanto  isolada  nos  autos,  apenas  lhe

pareça mais convincente.

Se  o  Júri  opta  por  uma das  versões  que  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. 

Corroborando com o entendimento supramencionado, segue os

seguintes julgados:

“É  certo  que  existindo  duas  teses  contrárias  e
havendo plausibilidade na escolha de uma delas
pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual
cassar a decisão do Conselho de Sentença para
dizer que esta ou aquela é a melhor solução.” (STJ
-  HC  43.225/SP,  Rel.  Ministro   OG  FERNANDES,
SEXTA  TURMA,  julgado  em  23/02/2010,  DJe
22/03/2010)

“Tratando-se de julgamento pelo Tribunal do Júri,
a cassação, quanto ao mérito de seu decisório, só
poderá  encontrar  lugar  quando  discrepar
visceralmente do conjunto de provas” (RT-570/386)

Insisto em que somente a flagrante dissonância entre o veredicto

e  os  elementos  de  convicção  colhidos  durante  a  instrução  autorizam  a

cassação do julgamento efetuado pelo Júri Popular. Não é o caso dos autos, no

Desembargador João Benedito da Silva
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qual, diante do quadro delineado, optaram os jurados pela prevalência da tese

acusatória  em  detrimento  da  versão  defensiva,  carente  de  suporte  apto  a

legitimá-la. 

Portanto,  estando a decisão apoiada nos autos não é possível

cassá-la,  tendo  em  vista  a  soberania  assegurada  pela  Constituição  da

República ao Tribunal do Júri  (artigo 5º, XXXVIII,  “c”),  tendo o Conselho de

Sentença, ao meu ver, sabido bem avaliar a prova dos autos e decidir conforme

sua consciência

Pelo exposto, nego provimento ao apelo, para manter a sentença
atacada tal como lançada originariamente. 

 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.

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 09 (nove ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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