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A C Ó R D Ã O 

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000133-78.2010.815.0881 – Comarca de
São Bento/PB
RELATOR: Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Ministério Público Estadual
APELADO: Gilson Gomes de Assis
ADVOGADO: Jailson Araújo de Souza (OAB/PB 10.177)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  MINISTÉRIO
PÚBLICO.  JÚRI. HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO  (TRÊS  VEZES).
RÉU  SUBMETIDO  A  JULGAMENTO  PELO
SINÉDRIO  POPULAR.  ABSOLVIÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  SUPEDÂNEO NO INCISO III
DO  ART.  593  “D”  DO  CPP.  PLEITO  PELA
SUBMISSÃO  A  NOVO  JÚRI.  JULGAMENTO
CONTRÁRIO  À  PROVA  DOS  AUTOS.
SUBSISTÊNCIA.  DECISÃO  DO  CONSELHO
POPULAR EM DISSONÂNCIA COM AS PROVAS
DOS  AUTOS.  CASSAÇÃO  DO  JULGAMENTO.
RECURSO PROVIDO.

1.  Consoante  orientação  pacífica  do  STF,
quando manifestamente contrários à prova dos
autos, os veredictos do Tribunal do Júri podem
ser revistos.

2.  Testemunha  ocular.  Depoimento  coerente
com  as  demais  provas  dos  autos.  Tese  de
negativa de autoria sem substrato probatório.

3. A decisão manifestamente contrária à prova
dos autos impende a novo julgamento, devendo
ser reapreciado o caso pelo veredicto popular,
decidindo os senhores jurados definitivamente
como  bem  aprouver  e  segundo  a  convicção
pessoal de cada um.

4. Provimento do recurso para cassar a decisão
do  Tribunal  do  Júri,  determinando  seja  o
acusado submetido a novo julgamento.

V  I  S  T  O  S, relatados  e  discutidos  estes  autos  de
apelação criminal, acima identificados,
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A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento ao recurso
ministerial e negar provimento ao apelo defensivo.

RELATÓRIO

Perante a  Comarca de São Bento/PB, Gilson Gomes de
Assis,  vulgo “Gilson Torrado” foi denunciado pelo representante ministerial,
dando-o como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I e IV  do Código
Penal, e por três vezes no art. 121, §2º, I e IV  c/c art. 14, II, ambos do
Código  Penal,  todos  c/c  art.  70  do  Código  Penal,  responsabilizando-o
penalmente pela morte de Antônio Nogueira Almeida e pela tentativa de
homicídio com relação as vítimas Alfredo Justino dos Santos,  Micael Dutra
Nogueira e Gildembergue Paes da Silva. 

Narra a denúncia que no 04 de outubro de 2009, por volta
das 19:00 horas, no “Bar do Carlão”, situado na Av. Pedro Eulâmpio, 988,
São Bentinho,  na  cidade  de São Bento/Pb,  o acusado  Gilson Gomes de
Assis,  vulgo “Gilson Torrado”, utilizando-se de arma de fogo e com animus
necandi, agindo por motivo torpe e de surpresa para dificultar a defesa das
vítimas, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra as pessoas de
Antônio  Nogueira  Almeida,  conhecido  por  “Gavião”,  Alfredo  Justino  dos
Santos, Micael Dutra Nogueira e Gildemberg Paes da Silva.

Narra ainda a peça acusatória, que os diparos atingiram
as  três  primeiras  vítmas  supra  mencionadas,  causando-lhes  as  lesões
decritas nos laudos de fls. 22; 26 e 27, vindo o Antônio Nogueira Almeida,
conhecido por “Gavião” a falecer em decorrência dos ferimentos sofridos,
enquanto   Alfredo  Justino  dos  Santos  e  Micael  Dutra  Nogueira  foram
atingidos,  porém socorridos  prontamente,  não  sucumbindo às  agressões
por circunstâncias alheias à vontade do agente, enquanto  Gildemberg Paes
da Silva, conseguiu se esquivar dos disparos, acomodando-se embaixo da
mesa.

Após a instrução criminal, por haver indícios de autoria e
materialidade delitiva, o réu foi pronunciado em 01.08.2012, nos termos da
denúncia, como incurso  nas sanções do art. 121, §2º, I e IV  do Código
Penal, e por três vezes no art. 121, §2º, I e IV  c/c art. 14, II , ambos do
Código Penal, todos c/c art. 70 do Código Penal (fls. 174-177).

Submetido a julgamento pelo Sinédrio Popular, no dia
20.03.2014, ocasião em que, foi julgada improcedente a denúncia,  e os
jurados reconheceram a materialidade delitiva, porém, entenderam que o
acusado  Gilson  Gomes  de  Assis, vulgo “Gilson  Torrado”  não  cometeu  o
crime a ele imputado, acolhendo a tese defensiva de negativa de autoria,
absolvendo-o (fls. 382/384).

Apelação Criminal n. 0000133-78.2010.815.0881 2



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Inconformado,  interpôs recurso o  Ministério Público  (fl.
285), com fundamento no art. 593, III, “d” do CPP, argumentando, em suas
razões (fls. 288-292),  que os jurados decidiram de forma manifestamente
contrária à prova dos autos ao absolverem o acusado, tendo em vista o
vasto acervo probatório que o aponta como autor do delito, pleiteando para
que o apelado seja submetido a novo julgamento.

Nas contrarrazões o apelado pugnou pela manutenção da
sentença guerreada (fls. 295-300).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer (fls. 306-311),
opinou pelo provimento do apelo ministerial, com a consequente anulação da
sentença  recorrida,  determinando-se  a  submissão  do  apelado  a  novo
julgamento.

              
É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Conheço do presente recurso de apelação, porque estão
presentes  os  pressupostos  intrínsecos  e  extrínsecos  de  admissibilidade,
notadamente, quanto aos requisitos da tempestividade e adequação.

2.  APELO MINISTERIAL  -  Da  decisão  dos  jurados
manifestamente contrária à prova dos autos (Art. 593, III, ‘d’, do
Código Penal):

Inconformado com o veredicto proferido pelo Conselho de
Sentença que absolveu  Gilson Gomes de Assis,   vulgo “Gilson Torrado”, o
Representante do Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação (fls. 288-
292),  pugnando  pela  anulação  do  veredicto  proferido  pelo  Conselho  de
Sentença, devendo o réu ser submetido a um novo julgamento, recorrendo
da decisão do Júri com base na alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP
a qual dispõe:

“Art.  593.  Caberá  apelação  no  prazo  de  5
(cinco) dias:
[...]
III – das decisões do Tribunal do Júri, quando:
[...]
d)  for  a  decisão  dos  jurados  manifestamente
contrária à prova dos autos.”
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Ao proceder à análise do álbum processual, vislumbra-se
a  existência  de  plausibilidade  dos  argumentos  trazidos  a  lume  pelo
Ministério Público, razão pela qual merece provimento o apelo, consoante se
verá adiante:

Como é sabido, a Constituição Federal, em seu art. 5°,
XXXVIII, “c”, consagra o princípio da soberania dos veredictos, em que a
decisão tomada pelo Conselho de Sentença, sob o livre convencimento dos
jurados,  possui  força  absoluta,  só  podendo  o  juízo  ad  quem  anular
mencionada decisão,  submetendo o acusado a novo julgamento,  quando
manifestamente discrepante com as  provas dos autos,  o  que  ocorre  no
presente caso.

A propósito, consoante assinala Nucci, “A primeira questão a
se levantar diz respeito à possível lesão ao princípio constitucional da soberania
dos  vereditos  do  Tribunal  do  Júri.  Não há essa possibilidade,  desde  que  o
tribunal somente atue em casos excepcionais.”1

Neste sentido são os recentes julgados do Supremo Tribunal
Federal:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL  PENAL.
TRIBUNAL  DO  JÚRI.  DECISÃO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA
DOS  AUTOS.  REALIZAÇÃO  DE  NOVO
JULGAMENTO.  NÃO  VIOLAÇÃO  DO
PRINCÍPIO  CONSTITUCIONAL  DA
SOBERANIA DOS VEREDICTOS.  REEXAME  DE
FATOS  E  PROVAS.  INADMISSIBILIDADE.  Os
veredictos do Tribunal do Júri são soberanos
e  não  podem  ser  revistos,  salvo  quando
manifestamente  contrários  à  prova  dos
autos,  remontando  a  garantia  do  art.  5.º,
XXXVII,  “c”,  da  Constituição  Federal  ao  célebre
Buschel’s  Case,  de  1670,  decidido  pelas  Cortes
Inglesas.  Não viola o princípio constitucional
da soberania dos veredictos o  comando de
realização de novo julgamento pelo Tribunal
do  Júri,  no  caso  de  proferida  decisão
manifestamente contrária à prova dos autos.
[…]. Agravo regimental não provido. (RHC 113314
AgR,  Relator(a):   Min.  ROSA  WEBER,  Primeira
Turma,  julgado  em  11/09/2012,  PROCESSO
ELETRÔNICO  DJe-200  DIVULG  10-10-2012
PUBLIC 11-10-2012)”. Grifos nossos.

1 NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 2ª ed. Editora Revista dos Tribunais: 2011. P. 387.
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EMENTA  Habeas  corpus.  Penal.  Júri.  Crime  de
homicídio duplamente qualificado (CP, art. 121, §
2º,  II  e  IV).  Paciente  condenado  por  homicídio
privilegiado,  em  razão  de  motivo  de  relevante
valor  moral  (CP,  art.  121,  §  1º).  Apelação do
Ministério Público sob fundamento de que a
sentença  foi  manifestamente  contrária  à
prova  dos  autos.  Recurso  provido  para
determinar  a  submissão  do  réu  a  novo
julgamento pelo júri. Violação da soberania
dos veredictos.  Não ocorrência. Reexame do
contexto  fático-probatório.  Inviabilidade.  Ordem
denegada. 1. A aferição da tese do privilégio por
motivo  de  relevante  valor  moral,  fundada  em
prova  oral  favorável  ao  paciente,  exige
aprofundamento  do  exame  do  acervo  fático-
probatório da causa, inviável em sede de habeas
corpus.  Precedentes.  2.  Writ  denegado.  (HC
112268, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Primeira
Turma,  julgado  em  29/05/2012,  PROCESSO
ELETRÔNICO  DJe-122  DIVULG  21-06-2012
PUBLIC 22-06-2012)”. Grifos nossos.

Pois  bem.  Na  hipótese  em  questão,  examinando
minuciosamente e com acuidade as provas constantes dos autos, tenho que a
decisão  a  que  chegou  o  Conselho  de  Sentença,  realmente,  se  apresenta
manifestamente contrária às provas dos autos, eis que se pautou apenas na
versão apresentada pelo acusado.

Narra  peça inquisitorial que em 04 de outubro de 2009,
por volta das 19:00 horas, no “Bar de Carlão”, localizado em São Bentinho,
município de São Bento/PB, o acusado Gilson Gomes de Assis, vulgo “Gilson
Torrado”,  utilizando arma de fogo,  com  animus necandi, agindo por  motivo
torpe decorrente do fato de Antônio Nogueira Almeida ter  apaziguado uma
briga  na  qual  se  envolvera  o  denunciado  anteriormente,  valendo-se  de
surpresa  que  impossibilitou  qualquer  defesa,  uma  vez  que  as  vítimas
encontravam-se de costas para o acusado, efetuou diversos disparos contra as
pessoas de Antônio Nogueira Almeida, Alfredo Justino dos Santos, Micael Dutra
Nogueira  e  Gildembergue  Paes  da  Silva,  causando  ferimento  nos  três
primeiros, vindo o primeiro ofendido a falecer em decorrência das lesões, ao
passo que Alfredo Justino dos Santos e Micael Dutra Nogueira foram alvejados
e feridos em decorrência dos disparos, e Gildembergue conseguiu se esquivar,
deixando assim de ser atingido pelos disparos.

Ouvido  em  Juízo  (fls.  163-164),  o  apelado  negou  sua
participação no delito, informando que no momento do crime, estava em seu
Sítio e que “tudo não passa de uma acusação de Carlão”.
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Já  em  seu  depoimento  em  plenário,  por  ocasião  do
julgamento perante o Sinédrio Popular afirma o acusado que:

 
“[...] Que NÃO é verdadeira a acusação que lhe é
feita; “[...] Que no dia do fato chegou a passar no
local  do  crime,  quando  deixou  sua  mulher  no
trabalho, parou para tomar um caldo mas, nessa
hora, não se encontravam no local nenhuma das
vítimas  “[...]   Que  indagado  se  há  alguma
testemunha que o tenha visto em sua residência,
este invocou o direito de permanecer calado [...]”.

Ora, conforme se constata nos depoimentos supra, além
da contradição nas declarações quanto ao local em que se encontrava no
momento do fato, o acusado, em momento algum, apresentou, sequer, um
elemento probatório capaz de refutar as acusações contra si imputadas.  

Outrossim,  basta analisar os depoimentos testemunhais
para se observar que a decisão dos jurados está manifestamente dissociada
da prova dos autos.

Vejamos o que diz os depoimentos das testemunhas
oculares. In verbis:

“[...] que no dia do fato, por volta das 19h00min
o  depoente  se  encontrava  em  seu
estabelecimento  assando  churrasco  e  a  vítima
encontrava-se  em  uma  mesa,  ao  lado  da
churrasqueira; que além das vítimas ainda tinha
uma  mesa  com  umas  20  pessoas;  que  o
depoente  estava  assando  churrasco  e  servindo
todas;  que  em  um  dado  momento,  sem  que
percebesse  nenhum  barulho  de  confusão,  o
depoente  já  escutou  os  tiros;  que  de  início
pensou que fossem fogos de artifício; que neste
momento viu o acusado terminando de atirar e a
sobrinha do acusado agarrada com ele dizendo
que  ele  havia  matado  “gavião”  (Antônio
Nogueira); […] que logo depois de disparar contra
a vítima, o acusado, quando sua sobrinha disse
que  ele  tinha matado gavião,  apontou a  arma
para a mesma, mas não conseguiu disparos pois
já  estava  sem  bala  […]  que  os  demais
companheiros  da  vítima  fatal  foram  atingidos,
Alfredo Justino na barriga e Micael Dutra na mão;
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que  apenas  Gildembergue  não  foi  atingido”.
(Francisco Carlos Gomes, fls. 145-148).

“[...] que na época do fato era funcionário do bar
onde aconteceu o fato; “[...] que estava no local
do momento do fato; “[...] que logo que ouviu os
disparos viu que era o réu que estava atirando
em “Gavião”; que quando viu a vítima esta já
havia  sido  atingida  pelo  acusado  e  estava  de
frente  para  ele;  que  depois  ouviu  falar  que
“gavião teria sido atingido na boca e no peito;
que ouviu dizer que o acusado atingiu “Gavião”
pelas  costas “[...]  que logo depois  de disparar
contra a vítima fatal a sobrinha do acusado com
medo que o mesmo disparasse contra as outras
pessoas,  agarrou-se  com  o  mesmo  pois  este
continuava com a arma empunhada;[...]” (João
da Silva, fls. 151-153).

“[...] Que estava no bar no momento que “Gilson
Torrado” entrou no bar e efetuou disparos; Que o
depoente  estava  sentado  à  mesa  com  a
namorada  Sandra(sobrinha  de  Gilson  Torrado);
Que a mesa do depoente era a mais próxima da
saída e a mais próxima da mesa das vítimas [...]”
Reginaldo da Rocha Almeida, fl. 18).

Percebe-se que as declarações e testemunhos colhidos em
juízo,  sobretudo  os  depoimentos  das  testemunhas  oculares  dos  fatos,  são
unívocos, em riqueza de detalhes e coerência fática, ao apontarem o recorrido
como suposto autor do delito descrito na vestibular acusatória.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que, em havendo
testemunha ocular do delito, cai por terra a tese de negativa de autoria. Neste
sentido já decidiu esta Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
JÚRI.  ABSOLVIÇÃO.  NEGATIVA  DE  AUTORIA.
CONJUNTO  PROBATÓRIO.  TESTEMUNHA
PRESENCIAL.  MANIFESTA  CONTRARIEDADE.
CASSAÇÃO  DA  DECISÃO.  SUBMISSÃO  DO
RECORRIDO A OUTRO JULGAMENTO. PRETENSÃO
RECURSAL PROVIDA. O acolhimento da tese da
negativa  de  autoria  afronta,  de  maneira
direita  e  inflexível,  a  prova  realizada  nos
autos,  uma  vez  que  as  declarações  e
testemunhos colhidos em juízo, sobretudo o
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depoimento da testemunha ocular dos fatos,
são  unívocos,  em  riqueza  de  detalhes  e
coerência  fática,  ao  apontarem o  recorrido
como  suposto  autor  do  delito  descrito  na
vestibular acusatória;- em casos de afronta à
prova  dos  autos,  a  decisão  absolutória  do
júri deve ser cassada, submetendo-se o réu
a um novo julgamento, sem que, com isto,
vulnere-se  a  soberania  dos  veredictos.
Precedentes;- provimento da pretensão recursal.
(TJPB;  ACr  048.2005.000259-0/002;  Rel.  Des.
Luiz  Sílvio  Ramalho  Júnior;  DJPB  11/05/2011;
Pág. 11). Grifos nossos.

“56035690  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO. JÚRI. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE
AUTORIA.  CONJUNTO  PROBATÓRIO.
TESTEMUNHA  PRESENCIAL.  MANIFESTA
CONTRARIEDADE.  CASSAÇÃO  DA  DECISÃO.
SUBMISSÃO  DO  RECORRIDO  A  OUTRO
JULGAMENTO.  PRETENSÃO RECURSAL PROVIDA.
O  acolhimento  da  tese  da  negativa  de  autoria
afronta,  de maneira direita e inflexível,  a prova
realizada nos autos, uma vez que as declarações
e  testemunhos  colhidos  em  juízo,  sobretudo  o
depoimento da testemunha ocular dos fatos,
são  unívocos,  em  riqueza  de  detalhes  e
coerência  fática,  ao  apontarem o  recorrido
como  suposto  autor  do  delito  descrito  na
vestibular acusatória;- em casos de afronta à
prova  dos  autos,  a  decisão  absolutória  do
júri deve ser cassada, submetendo-se o réu a
um novo julgamento, sem que, com isto, vulnere-
se  a  soberania  dos  veredictos.  Precedentes;-
provimento  da  pretensão  recursal.  (TJPB;  ACr
048.2005.000259-0/002;  Rel.  Des.  Luiz  Sílvio
Ramalho Júnior; DJPB 11/05/2011; Pág. 11)” 

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.
HOMICÍDIO  DUPLAMENTE  QUALIFICADO.
Desclassificação  para  lesão  corporal  seguida  de
morte. Pluralidade de réus. Confissão de um dos
denunciados. Condenação em relação ao mesmo.
Absolvição  dos  demais.  Negativa  de  autoria
reconhecida  pelo  Conselho  de  Sentença.
Irresignação  ministerial. Preliminar  de
ausência de interesse recursal. Rejeição. Alegação
de decisão contrária à prova dos autos (art. 593,
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III,  "d",  do  CPP).  Ocorrência.  Decreto  baseado
apenas na isolada versão dos réus. Depoimentos
testemunhais.  Desprovimento  de  suporte  no
conjunto  probatório  dos  autos.  Anulação  para
novo julgamento.  Recurso provido.  […]  No que
diz  respeito  aos  indícios  de  autoria,  as
provas  dos  autos  não  contemplam  as
versões trazidas pelos acusados.  O contexto
probatório  demonstra  que  restou  patente  a
participação  de  mais  de  um  agente  no  crime
cometido,  pois,  além  de  os  apelados  terem
assumido a participação no delito quando da fase
inquisitorial,  a  testemunha  ocular,  que  se
encontrava no local do delito na exata hora
do fato, foi enfática e congruente ao apontar
a participação dos demais denunciados. […]
Assim vistos os fatos, realmente a tese acolhida
parece ter contrariado as provas dos autos,
razão  pela  qual,  os  acusados  devem  ser
submetidos  a  novo  julgamento.
Consubstancia  manifesta  afronta  à  prova
quando a decisão do júri não se assenta nos
elementos de convicção dos autos, tornando-
se  imperiosa  a  anulação  da  decisão  do
tribunal popular, consoante à regra disposta
no art. 593, inc. III, "d", do CPP. (TJPB; ACr
037.1995.000792-4/001;  Sousa;  Rel.  Des.
Arnóbio  Alves  Teodósio;  DJPB 31/10/2008;  Pág.
8). Grifos nossos.

No mesmo sentido, é a jurisprudência pátria:

“55063476 - APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO
JÚRI.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  ABSOLVIÇÃO.
RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO
DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À
PROVA DOS AUTOS.  OCORRÊNCIA.  EXISTÊNCIA
DE TESTEMUNHA OCULAR DO CRIME.  DECISÃO
ANULADA. SUJEIÇÃO A NOVO JULGAMENTO. 1. É
manifestamente contrária à prova produzida nos
autos a decisão do corpo de jurados que acolhe a
tese da defesa de negativa de autoria, desprovida
de  qualquer  substrato  probatório  e  oposta  aos
elementos constantes  nos autos,  especialmente,
quando  há  testemunho  presencial  do  crime.  2.
Não há ofensa a soberania dos vereditos quando
se constata que a decisão dos jurados encontra-se
francamente  dissociada  das  provas  reunidas  no
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processo,  devendo  ser  anulada  a  decisão  do
tribunal do júri para submissão do acusado a novo
julgamento.  3.  Recurso  conhecido  e  provido  à
unanimidade.  (TJPA;  AP  20133027293-5;  Ac.
134273;  Belém;  Segunda  Câmara  Criminal
Isolada; Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre;
Julg. 03/06/2014; DJPA 05/06/2014; Pág. 258)”

“48626638  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  JÚRI.
HOMICÍDIO  CONSUMADO  E  TENTADO.
MATERIALIDADE RECONHECIDA PELO CONSELHO
DE  SENTENÇA.  AUTORIA  NEGADA.  RÉU
ABSOLVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PEDIDO  DE  ANULAÇÃO  DO  JULGAMENTO.
DECISÃO  DOS  JURADOS  MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS.  APELO
CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante orientação
pacífica  das  Cortes  Superiores,  a  submissão  do
réu a novo julgamento, na forma do disposto no
art.  593,  §  3º,  do  CPP,  não  ofende  o  art.  5º,
XXXVIII, da Constituição Federal. 2. Na hipótese,
a realização de novo julgamento é medida que se
impõe, pois a decisão dos jurados se apresenta
contrária  ao  conjunto  probatório.  3.  Recurso
conhecido  e  provido  para  anular  a  decisão  do
Conselho  de  Sentença  e  submeter  o  apelado  a
novo  julgamento  perante  o  Tribunal  do  Júri.
(TJDF;  Rec  2010.05.1.003509-2;  Ac.  845.028;
Terceira  Turma  Criminal;  Rel.  Des.  Humberto
Adjuto Ulhôa; DJDFTE 04/02/2015; Pág. 129)”.

“APELAÇÃO  PENAL.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
ART. 121,  § 2º,  INCISOS II,  III  E  IV,  DO CPB.
TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. RECURSO
MINISTERIAL.  PROCEDÊNCIA.  DECISÃO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA
DOS  AUTOS. CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO
QUE  APONTA  PARA  A  AUTORIA  DO  CRIME  EM
TELA  POR  PARTE  DO  ACUSADO.  SENTENÇA  A
QUO ANULADA PARA SUBMETER O RÉU A NOVO
JULGAMENTO.  RECURSO  CONHECIDO  E
PROVIDO.  DECISÃO UNÂNIME.  1.  Deve  ser
anulada  a  sentença  proferida  pelo  tribunal
do júri quando se constata que a decisão dos
jurados  foi  adotada  de  forma
manifestamente  contrária  às  provas
carreadas  aos  autos,  restando  evidenciado
nos  mesmos,  através  do  conjunto
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probatório,  qual  seja,  o  depoimento  de
testemunha ocular aliado ao laudo pericial,
que  aponta  o  réu  como  autor  do  tiro  a
queima  roupa  disparado  contra  a  vítima.
(TJPA;  AP  20113018615-4;  Ac.  102424;  Novo
Repartimento; Primeira Câmara Criminal Isolada;
Relª Desª Vânia Lúcia Silveira Azevedo da Silva;
Julg.  22/11/2011;  DJPA  30/11/2011;  Pág.  72).
Grifos nossos.

Corroborando  com  os  depoimentos  acima  transcritos,
tem-se as declarações prestadas (fl. 19 e fls. 149-150) pela testemunha
Francinilda Rodrigues de Andrade (esposa da vítima fatal):

“[...]  Que  o  “Gilson  Torrado”  havia  jurado  de
morte  o  marido  da  declarante,  pelo  fato  de
Antônio  Nogueira  ter  separaado  uma  briga  de
“Gilson torrado” com outro homem (desconhecido
pela declarante) no mês de março deste ano”. 

“[...]  que  a  vítima  também  comentou  para  a
depoente, que as pessoas vinha dizer para ele ir
embora de São Bento, pois o comentário na rua
de que o acusado dizia que ia pegar gavião; “[...]
que  a  briga  que  resultou  num  empurrão  foi
porque  um  bêbado  pediu  uma  “chamada  de
bebida” a “Gavião”; que nesta ocasião, o acusado
teria  dito  a  gavião  que  não  desse  bebida  ao
bêbado;  que  gavião  insistiu  em dar  bebida  ao
bêbado e por isso começou uma bate boca entre
ambos, terminando por Gilson empurrar Gavião e
este empurrar aquele; que o comentário na rua
foi de que neste momento, o acusado não matou
gavião  porque  não  estava  com  arma;  que  o
comentário  foi  de  que  naquele  momento,  o
acusado saiu dizendo que ia matar o gavião e
saiu a procura de uma arma; que por não ter
encontrado  a  arma  não  realizou  seu  intento
“[...]”. 

Outrossim, apesar das outras vítimas declararem que não
tinham certeza de quem teria atirado, pois não teriam visto o rosto do autor
dos  disparos,  tais  declarações  não  se  contradizem com as  demais,  até
porque, conforme se depreende nos autos, as vítimas encontravam-se de
costas quando o acusado adentrou no “Bar do Carlão” e começou a atirar.
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Com efeito, pela simples leitura dos depoimentos supra,
percebe-se que a tese de acusação coaduna-se exatamente com a prova
dos autos.

Desta forma, entendo que a tese de negativa de autoria,
acolhida pelo Conselho de Sentença, não encontra guarida no conjunto
probatório inserto nos autos, restando provado que, possivelmente,  quem
desferiu os disparos de arma de fogo foi o acusado. 

Destarte, os autos evidenciam que o Conselho de
Sentença decidiu manifestamente contrário à prova dos autos, atraindo,
assim, a aplicação do art. 593, inciso III, aliena “d”, do CPP, sendo
impositiva a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Entendendo que o exercício da soberania dos veredictos
não se reveste de um poder incontrastável e ilimitado, já se pronunciou o
Supremo Tribunal Federal.

Nesse mesmo sentido, clássica a lição de Adriano Marrey:

"...não  são  os  jurados  'onipotentes',  com  o
poder  de  tornar  o  quadrado  redondo  e  de
inverter  os  termos  da  prova.  Julgam  eles
segundo  os  fatos  objeto  do  processo  mas,
exorbitam se  decidem contra  a  prova.  Não  é
para  facultar-lhes  a  sua  subversão  que  se
destina o preceito constitucional" (obra citada,
pág. 66).

Desse  modo,  é  consenso  na  doutrina  e  jurisprudência
pátria a célebre definição do saudoso José Frederico Marques:

"'Soberania  dos  veredictos'  é  uma  expressão
técnico-jurídica que deve ser definida segundo a
ciência dogmática do processo penal e não de
acordo  com uma exegese  de  lastro  filológico,
alimentada  em  esclarecimentos  vagos  de
dicionários.

Se soberania do júri, no entender da communis
opinio doctorum, significa a impossibilidade de
outro  órgão  judiciário  substituir  o  júri  na
decisão  de  uma  causa  por  ele  proferida,
soberania  dos  veredictos  traduz,  mutatis
mutandi,  a  impossibilidade  de  uma  decisão
calcada  em  veredicto  dos  jurados  ser
substituída por outra sentença sem esta base.
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Os  veredictos  são  soberanos  porque  só  os
veredictos é que dizem se é procedente ou não
a  pretensão  punitiva"  (Elementos  de  Direito
Processual Penal, Volume III, 1997, Campinas,
Editora Bookseller, pág. 238).

A jurisprudência segue este entendimento, como se extrai
dos seguintes pronunciamentos dos tribunais pátrios:

“83095741 -  APELAÇÃO CRIMINAL.  TRIBUNAL
DO JÚRI. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA.
HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  DECISÃO  DOS
JURADOS  MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À
PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. 1. A quebra
da  soberania  dos  veredictos  somente  será
admitida  em  hipóteses  excepcionais,  ou  seja,
quando  a  decisão  dos  jurados  for
manifestamente  contrária  ao  contexto
probatório contido nos autos. Havendo versões
controversas, os jurados poderão basear-se na
corrente  probatória  que  lhes  for  mais
convincente. Entretanto, inadmissíveis decisões
contrárias  aos  elementos  probatórios
construídos sob o crivo do contraditório. 2. No
caso em tela, as provas colhidas não sustentam
a  versão  aceita  pelos  jurados.  Nenhuma  das
testemunhas arroladas pôde afirmar ter sido a
acusada  a  mandante  do  crime.  Prova
insuficiente  para gerar  veredicto  condenatório,
de forma que a decisão dos jurados se encontra
desgarrada  do  conjunto  probatório  produzido.
Recurso  provido.  (TJRS;  ACr  185013-
77.2014.8.21.7000;  Novo  Hamburgo;  Primeira
Câmara Criminal; Relª Desª Jayme Weingartner
Neto; Julg. 02/07/2014; DJERS 21/07/2014)”.

“49660512  -  PENAL.  PROCESSO  PENAL.
HOMICÍDIO.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.  DECISÃO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS
AUTOS.  RECURSO  MINISTERIAL  PROVIDO.  1.
Embora o apelado negue ter mantido qualquer
contato com o corréu Willian no dia dos fatos,
seja pessoal e telefônico, se contradiz em seus
interrogatórios  na  esfera  policial  e  nas  duas
fases do procedimento judicial - O que afasta a
credibilidade  de  sua  versão.  Além  disso,  a
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quebra  do  sigilo  telefônico  de  ambos  revela
situação  gritantemente  diversa.  Ao  que  se  vê
nos  autos  na  transcrição  de  interceptação
telefônica  em  anexo,  o  corréu  Willian  -  Cujo
processo  foi  desmembrado,  e  o  apelado
mantiveram contato durante todo o dia do crime
(06.03.2012), o que apenas traz maior relevo
aos  testemunhos  colhidos  em  juízo.  2.  Não
afronta ao princípio da soberania dos veredictos
do júri,  previsto  no artigo 5º,  inciso  XXXVIII,
alínea  "c",  da  Constituição  da  República,  a
decisão devidamente fundamentada do Tribunal
que submete o réu a um novo julgamento, sob
o argumento de que o Conselho de Sentença
baseou-se na manifestação isolada do acusado,
em clara contrariedade ao arcabouço probatório.
(TJES;  APL  0013841-70.2013.8.08.0014;
Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Willian
Silva; Julg. 23/07/2014; DJES 01/08/2014)”.

Por tais considerações, em harmonia com o parecer da
douta  Procuradoria  de  Justiça,  dou  provimento  ao  apelo  a  fim  de  que,
anulando-se o julgamento, seja o apelado submetido a novo exame pelo
Sinédrio  Popular,  em respeito  à  realidade  dos  fatos e,  especialmente,  à
prova, inteiramente desfavorável ao julgado contestado.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Desembargador João
Benedito da Silva, dele participando, além de mim Relator, Marcos William de
Oliveira (Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador Márcio
Murilo da Cunha Ramos) e Joás de Brito Pereira Filho.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  José
Roseno Neto, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, aos16 (dezesseis) dias do mês de abril do ano de 2015.

João Pessoa, 22 de abril de 2015

Carlos Martins Beltrão Filho
            - Relator - 
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