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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000469-96.2013.815.0131 – 1ª Vara da
Comarca de Cajazeiras/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Ministério Público Estadual
APELADO: Vanderlânio de Lima Gonçalves
ADVOGADO: Adjamilton Pereira de Araújo

APELAÇÃO  CRIMINAL.  MINISTÉRIO
PÚBLICO.  JÚRI. HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
RÉU  SUBMETIDO  A  JULGAMENTO  PELO
SINÉDRIO POPULAR. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA
DEFESA.  IRRESIGNAÇÃO.  SUPEDÂNEO  NO
INCISO III DO ART. 593 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.  TESE  DA  LEGÍTIMA  DEFESA.
AUSÊNCIA  DE  RESPALDO  NOS  ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.  DECISÃO  MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS.
PROVIMENTO.

1.  É  manifestamente  contrária  à  prova  dos
autos a decisão do Conselho de Sentença que,
acolhendo  a  tese  da  legítima  defesa,  sem
apoio nas demais provas dos autos, o absolve
por negativa de autoria.

2. Recurso conhecido a que se dá provimento.

V  I  S  T  O  S, relatados  e  discutidos  estes  autos  de
apelação criminal, acima identificados,

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.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara da Comarca de Cajazeiras/PB, Vanderlânio
de Lima Gonçalves  foi denunciado, juntamente com Irapuã Campos Pereira,
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como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do
Código Penal por haver, no dia 20.02.2013, por volta das 17h00min, em tese,
ceifado a vida de Francisco de Assis Gonçalves da Silva, por motivo torpe e
utilizando-se de recursos que impossibilitaram defesa da vítima.

Narra  a  peça  acusatória  que  a  pedido  do  primeiro
denunciado, a vítima comprou droga ao segundo acusado. Como garantia do
pagamento pelo entorpecente, Vanderlânio deu sua própria motocicleta ao
traficante.

Na  negociação,  a  vítima  teria  recebido  uma  quantia  de
droga  superior  ao  combinado  com  o  primeiro  acusado.  Consumidos  os
entorpecentes,  e  diante  da  impossibilidade  da  vítima  pagar  a  quantia
consumida da droga, os dois acusados foram ao seu encontro e, sem oferecer
oportunidade de defesa, assassinaram Francisco de Assis. O primeiro efetuou
os disparos, enquanto o segundo conduziu a motocicleta até o local e deu
proteção para que o intento criminoso fosse consumado. Posteriormente, deu
fuga à Vanderlânio.

Laudo de Exame Técnico Pericial em Local de Morte Violenta
(fls. 119/140).

Laudo  de  Exame  Técnico  Pericial  em  Dispositivo  de
Telefonia (fls. 248/258)

Concluída a instrução, o Juiz pronunciou Vanderlânio de
Lima Gonçalves  pelo delito tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código
Penal, determinando que ele fosse julgado pelo Júri Popular (fls. 388).

Em 12.08.2014,  o  acusado foi  submetido  a  julgamento
perante o Sinédrio Popular que, ao apreciar a quesitação, confirmou a autoria
e materialidade do delito, mas absolveu o réu acolhendo a tese da legítima
defesa (fls. 463/467).

Inconformado,  o  representante  do  Ministério  Público
recorreu (fls. 473), com base no art. 593, III, “d”, do CPP, alegando, em suas
razões recursais (fls.  474/482),  que a decisão foi  contrária as provas dos
autos.

Contrarrazões  da  defesa  às  fls.  488/492,  pelo  não
provimento do recurso, para manter o julgamento recorrido.
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Instada a se manifestar,  a douta Procuradoria-Geral  de
Justiça, em Parecer, opinou pelo provimento do apelo (fls. 502/504).

VOTO

Do julgamento contrário às provas dos autos

Trata-se  de  apelação  interposta  pelo  Representante  do
Parquet, com base na alínea “d” do inciso III do art. 593 do CPP, em que
demonstra seu inconformismo com a sentença absolutória do Júri Popular.
Sustenta  ser  contrária  à  prova dos  autos,  já  que,  no  seu  entender,  há
elementos probatórios suficientes para condenar o apelado.

Destarte, ao proceder à análise perfunctória dos autos,
não  se  vislumbra a  plausibilidade  dos  argumentos  trazidos  a  lume pelo
Órgão Ministerial, pelo que merece desprovimento o apelo.

Como é sabido, a Constituição Federal, em seu art. 5º,
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.

Emerge dos autos que o apelado foi denunciado perante a
1ª Vara da Comarca de Cajazeiras/PB, como incurso nas penas do art. 121,
§ 2º, I e IV, do Código Penal, acusado de, no dia 20.02.2013, por volta das
17h00min, ter ceifado a vida de Francisco de Assis Gonçalves da Silva, por
motivo  torpe  e  utilizando-se  de  recursos  que  impossibilitaram  defesa  da
vítima.

No julgamento procedido pelo Tribunal do Júri, no dia 12
de  Agosto  de  2014,  os  juízes  de  fato,  por  maioria,  acolheram  a  tese
defensiva de legítima defesa e absolveram o réu.

A  materialidade  delitiva  encontra-se  devidamente
consubstanciada  no  Laudo de Exame Técnico  Pericial  em Local  de  Morte
Violenta (fls. 119/140). Da mesma forma, a autoria é revelada pelo auto de
prisão em flagrante, pelos depoimentos testemunhais.

À vista disso, inconformado, o representante do Ministério
Público  recorreu  para  esta  superior  instância,  alegado,  em  síntese,
divergência entre a decisão atacada e as provas reunidas nos autos.
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A tese da acusação encontra, de fato, guarida nos autos.
No  depoimento  de  fls.  185/186  e  187/188,  em  que  as  testemunhas
oculares a Sra.  Maria da Graças da Silva Nóbrega e o Sr.  Clodoaldo da
Souza Venceslau, que foram bastante elucidativas:

“[...]  Que a vítima estava esperando por este
rapaz que se encontrava na sala de audiência,
que não sabe dizer seu nome, mas sabe dizer
que  foi  ele  quem  atirou  em  “Nenê”  […]  o
atirador chamou Nenê pelo nome Bié e Nenê ao
pular  da  calçada  para  perto  do  atirador
perguntou se ele tinha trazido quando recebeu
um único tiro da pessoa que estava na garupa
da BIZ […] Que na hora que o atirador fez o
disparo  não  houve  nenhuma  discussão  ou
briga”.

“[...] QUE viu Nenê pedir dinheiro ao galego e
este  dizer  “volto  daqui  a  pouco  e  trago  sua
encomenda”;  que  saiu  os  dois  numa  moto  e
Nenê  ficou  na  calçada;  que  passada  mais  ou
menos uma meia hora chegaram galego e outro
rapaz numa moto; que galego estava na garupa
e  outro  guiava  a  moto;  que  viu   quando  o
galego fez o  gesto de entregar  o  dinheiro  ao
Nenê e quando Nenê foi receber o dinheiro, o
galego atirou nele; que no momento da entrega
e do disparo não viu nenhuma discussão entre
Nenê e o galego ou entre Nenê e o condutor da
moto[...]”.

Percebe-se  claramente,  pelos  depoimentos  das
testemunhas oculares, que o acusado assassinou friamente a vítima sem
permitir qualquer oportunidade de defesa.

O único argumento trazido pela defesa foi a excludente
da legítima defesa, defendida em plenário e acolhida, mesmo contrária a
prova dos autos, pelo Sinédrio Popular.

Tal  argumento  pode  ser  facilmente  rechaçado  pelo
depoimento das testemunhas que afirmaram peremptoriamente que não
houve qualquer discussão entre a vítima e o acusado. E, ainda que tenha
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ocorrido qualquer desentendimento entre ambos, para que se configure a
legítima defesa, seria imperioso que o meio utilizado fosse o necessário
para repelir eventual injusta agressão. Assim, num suposto bate-boca, a
utilização  de  arma  de  fogo  demonstra  por  demais  excessiva,  sendo
impossível o enquadramento de tal conduta em legítima defesa.

Indiscutível,  portanto,  que  os  elementos  de  prova
destacados não amparam a decisão dos jurados no sentido de absolver o
réu, pois, sustentada a tese na legítima defesa. Entende-se, assim, que a
hipótese é de provimento do recurso, pois, a tese acolhida pelos jurados
está colidindo com a prova dos autos.

Nesse  diapasão,  há  de  se  estender  guarida  aos
fundamentos  utilizados  pelo  Parquet,  quando  preconizou  fosse  o  réu
submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que a decisão
emanada foi, manifestamente, contrária à prova dos autos.

Em verdade, os  julgamentos pelo júri  estão garantidos
constitucionalmente, sendo seus veredictos soberanos o que, contudo, não
autoriza  que  sejam  arbitrários  e  sem  suporte  no  contexto  dos  autos.
Embora os jurados julguem por íntima convicção, sem fundamentar suas
decisões, só representam, legitimamente, a sociedade em nome de quem
são chamados a julgar os cidadãos nos delitos dolosos contra a vida (art.
5º,  inc.  XXXVIII,  da  CF)  quando  proferirem  sentença  condenatória  ou
absolutória sustentada em, pelo menos, parte da prova.

Logo, toda decisão arbitrária afronta o devido processo
legal  e  o  próprio  contraditório,  instituindo  erro  judiciário  com  funestas
consequências  ao  Estado e  à  credibilidade  da Justiça  e  do  próprio  Júri.
Portanto, os jurados escolhidos como juízes naturais não estão legitimados
a se desgarrar  do contexto dos autos.  Podem sim,  entre  duas versões,
optarem  por  aquela  que  entenderem  ser  justa  ou  merecer  maior
credibilidade, mas, lhes é vedado julgar sem nenhum elemento capaz de
sustentar sua decisão.

Desta  feita,  reitera-se,  no  que  diz  respeito  à  versão
ditada pelos réus, inexistir no caderno processual qualquer elemento capaz
de  subsidiar  a  sua  tese  defensiva,  pelo  que  é  preciso  levá-los  a  novo
julgamento pelo júri.

A jurisprudência segue este entendimento, como se extrai
dos seguintes pronunciamentos dos tribunais pátrios:
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“PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.
TRIBUNAL  DO  JÚRI.  HOMICÍDIO  TENTADO  E
CÁRCERE  PRIVADO.  ABSOLVIÇÃO  PELO
TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.  ANULAÇÃO  DO  JULGAMENTO  POR
TER  SIDO  PROFERIDO  CONTRÁRIO  À  PROVA
DOS AUTOS. ART. 593, III, D, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
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.  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.  3.  No  caso,  o
conselho de sentença não optou por uma das
versões  razoáveis  constantes  dos  autos,  mas
acolheu por inteiro uma das teses sustentadas
pela  defesa  em  plenário,  qual  seja,  a  da
negativa de autoria, que, segundo o Tribunal de
origem,  apresenta-se  totalmente  contrária  ao
acervo probatório produzido nos autos. 4. Com
efeito, não se vislumbra nenhuma ilegalidade no
acórdão  hostilizado  que,  de  maneira
fundamentada, entendeu ser contrária à prova
dos autos a absolvição calcada na negativa de
autoria,  submetendo  o  paciente  a  novo
julgamento.  Assim,  a  inversão  do  decidido
demandaria  o  exame aprofundado de  matéria
fático-probatória,  inviável  na  via  estreita  do
habeas  corpus.  [...]”  (STJ  –  HC 89.399/SP  –
Rel.  Min.  Og  Fernandes  –  j.  6.11.2008  – DJ
24.11.2008).

“JÚRI.  HOMICÍDIO.  ART.  121,  CAPUT,  DO CP.
ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. Réu que
mata  a  vítima  utilizando-se  de  uma arma de
fogo. Decisão que reconheceu a legítima defesa
não  tem  amparo  na  prova  dos  autos.  DA
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DECISÃO  CONTRÁRIA  A  PROVA  DOS  AUTOS.
Decisão do Tribunal do Júri que não se amolda
ao conteúdo dos autos. Decisão desconstituída,
para  determinar  a  realização  de  novo
julgamento.  APELO  MINISTERIAL  PROVIDO.
UNÂNIME.” (TJRS – ACrim. Nº 70022398333 –
Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel - Primeira Câmara
Criminal – j. 18.6.2008).

Assim, frente a toda argumentação posta, verificando que a
decisão do Júri afastou-se da verdade ilustrada nos autos por meio do conjunto
probatório,  tem  procedência  o  recurso  manejado,  devendo  o  apelado  ser
submetido a novo julgamento.

Ante  o  exposto,  em  harmonia  com o  parecer  da  douta
Procuradoria-Geral de Justiça, dou provimento ao recurso ministerial, anulando
o julgamento quanto o réu Vanderlânio de Lima Gonçalves, determinado que o
apelado seja submetido a novo exame pelo Sinédrio Popular.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor
Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal,
dele participando, além de mim, Relator, o Dr. Marcos William de Oliveira,
Juiz de Direito Convocado para substituir o Excelentíssimo Desembargador
Márcio Murilo da Cunha Ramos,  revisor, e o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Francisco Sagres Macedo Vieira, 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, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril do ano de 2015.

João Pessoa, 29 de abril de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
RelatorRelator
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