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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002165-47.2010.815.0981 –  1ª  Vara  da
Comarca de Queimadas 

RELATOR : O Exmo. Dr.  Marcos  William de Oliveira  (Juiz  de Direito
convocado para substituir o Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio)
APELANTE : Absalão Gonçalves da Silva, vulgo “Solom”
ADVOGADO : Francisco Pedro da Silva
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. Art. 121, § 2º, incisos II e
IV, c/c os artigos 14, II, e 29, todos do Código Penal.
Irresignação defensiva. Decisão manifestamente
contrária à prova dos autos. Inocorrência. Escolha do
Conselho de Sentença por uma das versões expostas.
Soberania do veredicto. Não provimento.

- É pacífica a orientação jurisprudencial, inclusive deste
Tribunal, que a escolha pelos jurados de tese que lhes
parecem a mais verossímil dentre as apresentadas em
plenário, respaldada no conjunto probatório no feito,
não pode ser tachada de  contrária à prova dos autos.
Princípio da soberania dos veredictos que se impõe.

– Daí porque, nego provimento ao recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO
APELO, em harmonia com o parecer ministerial.



RELATÓRIO

O Ministério Público Estadual,  por seu representante legal
junto ao 1a Vara da comarca de Queimadas, privativa do Tribunal do Júri,
ofereceu denúncia  em desfavor  de ABSALÃO GONÇALVES DA SILVA,  vulgo
"Solom", dando-os como incursos nas sanções do artigo 121, §°, incisos II e
lV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em virtude
da  prática  de  tentativa  de  homicídio  qualificado  contra  Hênio  Honorato  de
Almeida.

Narra  a  peça  acusatória  que,  no  dia  13  de setembro  de
2010,  por  volta  das  14h0Omin,  na  Unidade  Mista  da  Comarca  de
Queimadas/PB,  o  denunciado,  por  já  ter  sofrido  um atentado  de  parte  da
vítima,  algum tempo  antes,  após  agredi-la  com duas  coronhadas,  efetuou
contra ela um disparo de arma de fogo, não a matando por circunstâncias
alheias à sua vontade.

Após  regular  trâmite  do  processo,  o  douto  Juiz  de  piso
proferiu decisão pronunciando o acusado a julgamento popular, fls. 130/132,
que se deu no dia 10 de maio de 2016, oportunidade em que os jurados,
afastando  a  tese  da  negativa  de  autoria,  reconheceram  a  ocorrência  da
tentativa  de  homicídio  qualificado  pelo  motivo  fútil  e  a  impossibilidade  de
defesa, ao que o douto Juiz Presidente do Júri aplicou ao réu a pena de 09
anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado
(fls. 224/232). 

Inconformado  com  o  veredicto,  o  condenado  apelou,  fls.
232, alegando que a prova é falha, deficiente, não servindo a dar lastro à
acusação,  pois,  no  dia  e  hora  do  fato,  estava  na  agência  do  INSS,
encaminhando  o  pedido  de  aposentadoria.  Ante  tais  argumentos,  roga  a
determinação de novo julgamento (fls. 245/249). 

Contrarrazões do Ministério Público a quo pela manutenção
integral do veredicto recorrido (fls. 250/251). 

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do saudoso
Procurador  Dr.  José  Marcos  Navarro  Serrano,  manifestou-se pelo não
provimento do apelo (fls. 259/262).

É o relatório. 

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

O  recurso  preenche  os  pressupostos  de  admissibilidade,
razão pela qual dele conheço. 

Sabe-se que a Constituição Federal,  em seu art.  50,  inc.
XXXVIII, alíneas 'b' e 'c', conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus



veredictos,  exceção  à  regra  que  exige  fundamentação  e  motivação  das
decisões judiciais (art. 93, inc. IX, CF). Dessarte, nas decisões do Conselho de
Sentença, prevalece a íntima convicção dos jurados, só podendo ser alteradas,
em casos excepcionais, por um novo Conselho. 

O  art.  593,  III  do  Código  de  Processo  Penal  prevê  as
hipóteses de cabimento de recurso de apelação contra as decisões do colégio
popular, bem ainda os efeitos da reforma da decisão proferida na instância a
quo. 

Prima facie, vale ressaltar que a cassação do veredicto do
Tribunal do Júri com base no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal,
somente pode ocorrer quando a decisão for manifestamente contrária à prova
dos autos, isto é, quando não  houver  nenhum  elemento de convicção no
caderno processual que possa embasá-la. 

Por outro norte, não cabe à instância ad quem decidir se a
tese acusatória é melhor ou mais crível que a defensiva, ou se a decisão dos
senhores jurados foi corretamente valorada, pois, para a manutenção do
veredicto popular basta que este encontre qualquer apoio probatório nos
autos.

Assim é o entendimento de nossas Cortes Superiores,
consoante os seguintes arestos: 

“(...). O advérbio "manifestamente", constante do art. 593,
III, d do CPP, autoriza os jurados a apoiarem-se em
qualquer prova dos autos, não cabendo questionar-se se tal
prova é a melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que
a decisão do júri se apóie em alguma prova existente nos
autos, como se deu no caso. (...)”.. (Aparte da ementa -
STF - EDcl na AO 1.047/RR - Relator: Ministro Joaquim
Barbosa - Tribunal Pleno - DJe de 05.03.2009). 

“(…)  Quando  o  recurso  de  apelação  é  interposto
contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob
o fundamento desta ter sido manifestamente contrária
à  prova  dos  autos,  ao  órgão  julgador  é  possível
apenas a realização da análise acerca da existência ou
não  de  suporte  probatório  para  a  decisão  tomada
pelos  jurados integrantes do Conselho de Sentença,
somente se admitindo a cassação do veredicto caso
este seja manifestamente contrário à prova dos autos.
4.  Decisão  manifestamente  contrária  às  provas  dos
autos, é aquela que não encontra amparo nas provas
produzidas,  destoando,  desse  modo,
inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. 5.
O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso
III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça
a promover a anulação do julgamento realizado pelo
Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo
de valor resultado da interpretação das provas.(...).”



(STJ.  HC  370.802/RN,  Rel.  Ministro  REYNALDO
SOARES  DA  FONSECA,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
06/12/2016,  DJe  15/12/2016.  Ementa  parcial).
Destaques nossos.

Feitas  essas  ponderações,  observo  que,  conforme  restou
demonstrado nos autos, o réu – que algum tempo antes fora vítima de um
atentado,  cuja  autoria  atribuía  à  vítima  –,  no  dia  e  hora  reportados  na
denúncia, procurou o desafeto e, depois de agredi-lo a coronhadas, efetuou
um disparo que o acertou nas costas, não o matando por razões alheias à sua
vontade. 

Condenado  pelo  Júri,  a  defesa  contesta  o  veredicto,
dizendo-o manifestamente contrário à prova aplicada, pois, no dia do fato o
acusado, ora apelante, "(…) ainda utilizava uma bolsa de colostomia, ainda
tinha limitação de movimentos nas pernas e nos braços,  sendo para ele à
época impossível de dirigir veículo de qualquer natureza". Além disso, segundo
afirma, no mesmo instante em que houve o episódio aqui tratado, o imputado
encontrava-se  "(…)  na  agência  do  Instituto  Nacional  de  Seguridade  Social
(INSS) no bairro de Santa Rosa, Campina Grande/PB dando entrada em sua
aposentadoria,  por  isso,  COMO  O  APELANTE  NÃO.  É  ONIPRESENTE  NÃO
PODERIA ESTAR PRATICANDO O CRIME E NA AGÊNCIA DO INSS AO MESMO
TEMPO", fls.245/247.

O argumento não tem o cordão de modificar o veredicto
popular. Primeiro, porque não há prova alguma nos autos de que o imputado,
no momento do fato, estivesse onde o seu defensor afirma que ele estava. 

Além do  mais,  a  vítima,  quando  ouvida  no  inquérito,  foi
enfática em afirmar ter  sido ele  o autor das agressões que suportou e do
disparo que, por pouco, não lhe matou, fls. 59, cujas declarações reproduziu,
com mais detalhes, em juízo, sob o crivo do contraditório, fls. 108. 

Importante destacar que a testemunha Elizabeth Maria de
Sousa e a esposa da vítima, Maria Roberta Duarte Honorato, mesmo afirmando
não terem presenciado o momento do disparo, informaram dos comentários
apontando Absalão Gonçalves da Silva como o responsável pelo atentado à
vida de Hênio Honorato de Almeida, fls. 09, 11, 109 e 111. 

Como se vê, dos autos há indicativos de que o apelante foi,
de fato, quem agrediu a coronhadas e,  depois,  atirou contra a vítima, não
prosperando, assim, a alegação de que o  decisum do Júri é manifestamente
contrário à prova apurada. 

Assim, existindo elementos de convicção aptos a dar
suporte ao édito condenatório, inviável a cassação do decisum popular
hostilizado. Nesse sentido:

“(...)  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  MOTIVO  TORPE.
RECURSO  QUE  TORNOU  IMPOSSÍVEL  A  DEFESA  DA



VÍTIMA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA REJEITADA.
CONDENAÇÃO.  DECISÃO  MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS.  INOCORRÊNCIA.
Não se constitui decisão contrária à prova dos autos
aquela em que os jurados rejeitam a tese de negativa
de autoria, acolhendo as circunstâncias qualificadoras
do  delito,  tendo  apoio  no  contexto  probatório(...).”
(STF.  AI  768591  AgR,  Relator(a):  Min.  LUIZ  FUX,
Primeira  Turma,  julgado em 09/04/2013,  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-
04-2013. Ementa parcial) 

Ademais, segundo a jurisprudência, decisão manifestamente
contrária  à  prova dos  autos é aquela  que acolhe versão não constante do
processo,  decorrente,  muitas  vezes,  da  fantasiosa  imaginação  dos  jurados.
Nesse ponto, mostra-se oportuna a transcrição de decisões que versam sobre
a matéria, verbis:

“HABEAS  CORPUS  IMPETRADO  EM  SUBSTITUIÇÃO  A
REVISÃO  CRIMINAL.  TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO
QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
DECISÃO  DOS  JURADOS  MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA  ÀS  PROVAS  DOS  AUTOS.  NÃO
CONFIGURAÇÃO. (…) 3. Quando o recurso de apelação é
interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri,
sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à
prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a
realização da análise acerca da existência ou não de
suporte  probatório  para  a  decisão  tomada  pelos
jurados  integrantes  do  Conselho  de  Sentença,
somente se admitindo a cassação do veredicto caso
este seja manifestamente contrário à prova dos autos.
4.  Decisão  manifestamente  contrária  às  provas  dos
autos, é aquela que não encontra amparo nas provas
produzidas,  destoando,  desse  modo,
inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. 5.
O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso
III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça
a promover a anulação do julgamento realizado pelo
Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo
de  valor  resultado  da  interpretação  das  provas.  6.
Havendo  duas  versões  a  respeito  do  fato,  ambas
amparadas  pelo  conjunto  probatório  produzido  nos
autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em
respeito ao princípio constitucional da soberania dos
veredictos, que, no caso, decidiu pela condenação do réu.
7.  Inviável  a  exclusão  da  qualificadora  do  motivo  fútil
quando  haja  elementos  probatórios  a  respaldar  o  seu
reconhecimento pelo Conselho de Sentença. ( )”.  (STJ. HC
356.851/RO,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA
FONSECA,  QUINTA TURMA,  julgado em 17/11/2016,
DJe 28/11/2016). Destaques nossos.



Impossível,  portanto,  reputar  a  decisão  dos  jurados
divorciada  dos  elementos  probantes,  máxime quando  a  prova  testemunhal
revela  a  materialidade  delitiva  e  a  autoria  por  parte  do  apelante,  dando
suporte ao veredicto condenatório pela tentativa de homicídio qualificado pelo
motivo fútil e o meio cruel. 

Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer,  nego
provimento do apelo, mantendo in totum a decisão atacada. 

É como voto.

Presidiu o julgamento  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Arnóbio  Alves  Teodósio, Presidente da Câmara
Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores Marcos  William de  Oliveira  (Juiz  convocado,  com
jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Arnóbio  Alves
Teodósio), João Benedito da Silva, Revisor, e Carlos Martins Beltrão
Filho.

Presente à sessão o  representante  do  Ministério
Público, o Excelentíssimo Senhor Doutor Álvaro Cristino Pinto Gadelha
Campos, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador
Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de julho de 2017.

Dr. Marcos William de Oliveira
Juiz de direito convocado
com jurisdição limitada

Relator


