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RELATÓRIO



Trata-se de duas  Apelações Criminais interpostas por  Antônio
Alves de Sousa e Luis Gonzaga Barbosa Firmino, contra a sentença de fls. 158/163,
que o condenou os referidos réus, ora apelantes pelo cometimento do crime previsto no
art. 15 da Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento (disparo de arma de fogo
em lugar habitado).

Consta da denúncia que, no dia 31 de outubro de 2010, por volta
das 19h30min, Luis Gonzaga Barbosa Firmino, dirigindo um veículo VW Gol, de cor
preta,  ano  2009/2010,  placa  EJE11110/SP,  ao  passar  em frente  a  residência  do  réu
Antônio Alves de Sousa, localizada à Rua José Rosas, na cidade de Manaíra,  efetuou
disparos de arma de fogo, em via pública.

De  acordo  com  a  peça  acusatória,  ao  ouvirem  os  disparos,
policiais militares que faziam a ronda nas proximidades, dirigiram-se ao local, onde
alguns populares indicaram Luis Gonzaga Barbosa Firmino como sendo o autor dos
disparos. Em diligência, os policiais interceptaram Luiz Gonzaga nas imediações de um
açude, na saída para a cidade de Santana de Mangueira, o qual tentou fugir sem, no
entanto,  lograr  êxito.  E,  durante  a  abordagem,  constatou-se  que  o  seu  veículo
apresentava marcas de tiros na parte traseira.

Preso em flagrante, o réu/apelante Luiz Gonzaga negou ter sido
o autor dos disparos, ao mesmo tempo em que informou não saber quem teria atirado
contra o seu veículo.  Porém, no mesmo dia,  foram ouvidas duas testemunhas,  Edna
Carneiro  Alves  e  Thiago  Pereira  Firmino,  os  quais  afirmaram  que  viram  quando
Antônio Alves de Sousa atirou no carro de Luis Gonzaga.

Uma  vez  qualificado  e  interrogado,  o  réu/apelante  Antônio
Alves de Sousa também negou a prática criminosa, afirmando não ter divergência
política ou pessoal com Luis Gonzaga Barbosa Firmino.

Ainda  de  acordo  com  a  denúncia,  o  veículo  VW Gol  foi
submetido  à  perícia,  onde  restou  constatada  a  existência  de  danos  materiais
produzidos por impactos de projéteis expelidos por arma de fogo e, no seu interior,
também fora encontrado um projétil, o qual estava localizado na porção interna da
caixa de som do porta-malas.

O  parquet aplicou o  princípio  da consunção para o  crime
descrito no art.  163 do CP, absorvido pelo  crime de disparo de arma de fogo,
entendendo, por fim, que Luis Gonzaga Barbosa Firmino atirou na direção da casa
de  Antônio  Alves  de  Sousa,  enquanto  este  também  efetuou  disparos  contra  o
automóvel daquele.

Finda  a  instrução,  os  réus Antônio  Alves  de  Sousa  e  Luis
Gonzaga Barbosa Firmino foram condenados, cada um, a uma pena definitiva de
02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime aberto, mais 12 (doze)
dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

As penas aplicadas foram substituídas por duas restritivas de
direitos,  consubstanciadas  em  prestação  de  serviços  à  comunidade  e  prestação
pecuniária, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), convertidos em cestas básicas ou
na aquisição de bens destinados à entidade pública ou privada com fins sociais.



Em suas razões recursais  (fls.  168/174),  o recorrente  Antônio
Alves de Sousa, inicialmente, nega a autoria do fato criminoso (inciso IV, do art. 386,
do  CPP),  pugnando  pela  sua  absolvição,  subsidiariamente,  por  ausência  de  provas.
Alternativamente, requer a fixação da pena-base em seu mínimo legal.

Por sua vez, Luis Gonzaga Barbosa Firmino, nas razões de fls.
176/180, requer a sua absolvição tendo em vista que o fato narrado na denúncia não
condiz com a verdade,  não existindo provas suficientes a embasar uma condenação,
aduzindo, ainda, que o fato não configura crime.

Contrarrazões ao  apelo  às  fls.  181/183  e  185/187,  ambas
pugnando pelo desprovimento dos apelos e, consequentemente, pela manutenção da
sentença.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 292/299, da lavra
do ilustre Procurador Francisco Sagres Macedo Vieira, opinou pelo desprovimento dos
apelos.

É o breve relatório.

VOTO:

Conheço dos apelos, eis que presentes os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos para a sua admissibilidade.

1. DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA

Narra  a  denúncia,  em  apertada  síntese,  que  Luis  Gonzaga
Barbosa Firmino atirou na direção da casa de Antônio Alves de Sousa, enquanto este
também efetuou disparos  contra  o automóvel  daquele,  configurando,  para  ambos,  o
crime de disparo de arma de fogo previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003 – Estatuto
do Desarmamento, cuja pena é de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa.

A  materialidade  do  fato  delituoso  resta  amplamente
comprovada,  não  havendo  que  se  falar  em  atipicidade  da  conduta,  eis  que  os
depoimentos colhidos convergem no sentido de que, não só ocorreram os disparos,
mas também que foram efetuados em uma via pública, onde estavam aglomeradas
várias pessoas. Senão, vejamos:

De acordo com a prova colhida nos autos, inicialmente, a perícia
de fls. 23/28, dá conta dos danos materiais no veículo VW Gol, placa EJE11110/SP,
produzidos por impactos de projéteis expelidos por arma de fogo, além de ter apreciado
um projétil encontrado no referido automóvel, compatível com cartuchos de calibre 38
(trinta e oito), segundo a perícia. De igual modo, a prova testemunhal é uníssona, no
sentido de que houve os disparos em via pública, em meio a um aglomerado de pessoas,
as quais se encontravam festejando o resultado das eleições majoritárias.

Além disso, o crime em disceptação é de mera conduta e de
perigo  abstrato,  consumando-se  no momento em que  é  efetuado o  disparo  e  a
insegurança pública é presumível.



Aqui, transcrevo o essencial dos depoimentos prestados durante
as audiências (mídias de fls. 92, 101 e 141):

Mídia de fls. 92:

Bartolomeu  Leite  Santana,  policial  militar,  testemunha  arrolada  na
denúncia: que estavam de serviço em Manaíra, fazendo a ronda e ouviram os
disparos; que saíram à procura e disseram que tinha sido “Gonzaga”, que,
no momento que o localizaram, o veículo havia sido atingido na traseira;
(…) que ele disse que ia passando na rua e houve os disparos no carro e
ele fugiu; (…) que ele não atribuiu a ninguém os tiros; que foi na mesma
noite; (…) que o pessoal que estava em frente à pracinha viu quando ele
passou e achou que tinha sido ele; (…) que ele negou, mas o carro estava
atingido; que foi feita a revista no carro e nele mesmo, não tendo sido
encontrado  nada;  que  ele  vinha  andando  normalmente  no  sentido  da
residência, foi quando foi interceptado, ele parou, sem problema; que havia
duas ou três marcas no carro; que ele não tentou se evadir; (…) que não sabe
dizer sobre divergência ou desentendimento entre os réus;  que era dia de
eleição e havia comemoração na cidade; que havia muita gente na rua;
que abordou Luis Gonzaga pouco tempo depois do ocorrido; (…) que ele
não reagiu à voz de prisão; (…).

Genival  Ribeiro  Dilo,  testemunha  arrolada  na  denúncia:  que  estava  na
frente da casa do Sr. Antônio e ouviu os tiros; que Edna estava no local;
que foram muitos  disparos;  que era  festa  de  candidato;  que estavam
soltando fogos também; que entrou em casa porque ficou com medo; que
outras pessoas fizeram a mesma coisa; que não viu quem atirou; que falou
na delegacia apenas que ouviu os tiros; que não sabe se o delegado inventou
o depoimento prestado na delegacia, que falou apenas que ouviu os tiros; que
Luis  Gonzaga passou no carro e Edna ficou na casa da mãe;  que Edna é
sobrinha de “Toinho de Zé Pequeno”; que era a eleição de segundo turno para
governador; que Luis Gonzaga era vereador; que “Toinho de Zé Pequeno”
perdeu; que não havia rixa entre os dois; (…) que tem certeza de que não viu
efetuarem  os  disparos;  que,  na  noite  do  fato,  tinha  bebido;  que  não  foi
ameaçado  ou  orientado  para  a  audiência;  que,  após  deixar  Edna,  Luis
Gonzaga voltou; que, após voltar, com cinco minutos, ouviu os disparos;
que estava em frente à residência de Antônio Alves; que Luis Gonzaga
voltou só; (…) que ficou uma parede da casa de Zé Pequeno com marca;
que  era  um  armazém,  ao  lado  da  casa  de  “Toinho”  e  ficou  uma  bala
empolada, numa altura de uns dois metros; que, no local, havia várias
pessoas;  que  não  sabe  dizer  quem  atirou;  que  Luis  Gonzaga  ainda  é
vereador; que Antônio não tem mais nenhum cargo na política e trabalha na
roça;  que  Luis  Gonzaga deixou a namorada na  casa  da  mãe e  voltou no
mesmo sentido; que os tiros ocorreram na volta, não foi na ida; que só soube
que o carro tinha sido atingido com uns dez dias para frente; que não lembra
da polícia ter ido na casa de “Toinho”; (...) que foi levado para a delegacia
por um soldado; que, depois dos tiros, saiu de casa novamente; que não ouviu
comentários  sobre quem teria  efetuado os disparos;  que a esposa de Luis
Gonzaga é sobrinha de “Toinho”; que não sabe de intriga entre os réus; que
não  tem problema  com  Luis  Gonzaga  e  fala  com ele  normalmente;  que
desconhece qualquer problema entre “Toinho” e Luis Gonzaga; que “Toinho”
e Luis Gonzaga não se falaram mais após o fato; que não ouviu falar que os
dois tenham atirado; que a bala ficou encravada na parede e a polícia não
recolheu; que “Toinho” já foi vereador por três vezes; que não sabe ler; que
não leu suas declarações na delegacia e ninguém leu para que ouvisse; que,
no momento em que Luis Gonzaga passou, Edna estava dentro de casa; que,
depois, não viu se ela saiu.



Edna Carneiro Alves Firmino,  declarante arrolada pela denúncia:  que é
casada com Luis Gonzaga Firmino; que, à época, era noiva do réu;  que é
sobrinha  de  Antônio  Alves,  “Toinho  de  Zé  Pequeno”;  que  prestou
depoimento na delegacia e estava grávida de quase seis meses; que estava
passando por uma série de problemas emocionais e psicológicos e fazia
uso de antidepressivos; que havia bebida alcoólica, muita gente na rua,
os ânimos estavam lá em cima; que foi deixada por Luis Gonzaga na casa
da mãe e, quando ele saiu, houve esses disparos; que não sabe dizer o que
falou na época; que os réus não possuem nenhuma divergência política,
que foram amigos;  que concorreram a  uma mesma eleição,  mas  eram do
mesmo partido, não foi um contra o outro; que estava grávida, nervosa, não
se recorda exatamente do que aconteceu no dia; que não pode afirmar
porque não viu; que a depressão começou no início da gravidez, por volta do
terceiro mês; que tive início de depressão, infecção urinária, foi hospitalizada
várias vezes naquela época; que, depois do fato, foi hospitalizada também,
por  sinal,  em  Princesa  mesmo;  que  a  depressão  não  tem relação  com  a
memória, porém quando uma pessoa entra em um processo depressivo, ela
imagina e faz coisas, fala o que não deveria, fala até coisas que depois não
lembra; que confirma que houve os tiros, que havia uma festa e muita gente;
que não chegou a ver o tio no dia; que atribui a história à euforia do dia,
ao nervosismo e ao fato de estar grávida de seis meses e ver o pai do seu
filho prestes a ir para a cadeia e ficar sozinha com um bebê; que só tem
mãe; que não lembra de quase nada que aconteceu nesse dia;  que muitos
falavam  “foi  fulano”  quem  atirou,  (…)  outros  falavam  foi  “Toinho”
quem atirou, eu não vi ninguém atirando; que houve muitos boatos e que
entrou em desespero; (…) que não sabe de nada dos fatos; que não sabe se
tudo o que foi digitado no depoimento realmente foi dito; (…) que não havia
ou  há  nenhuma  divergência  com  o  tio  e  nem  com  o  seu  esposo;  que
concorreram ao cargo de vereador pela mesma coligação.

Mídia de fls. 101:

Francisco  Barreiro  de  Oliveira,  testemunha  arrolada  na  denúncia:  que
estava  sentado  na  porta,  na  frente,  passaram os  carros,  havia  muita
gente e deram esses tiros lá para baixo e não sabe informar direito quem
foi; que falaram que foi Gonzaga, mas ninguém sabe quem foi; que tinha
muita gente na rua;  que, quando saíram os primeiros  disparos,  correram
para casa; que passaram muitos carros, que não sabe qual seria o carro dele;
que não sabe de desavença entre os réus; que ouviu os tiros, mas não disse
que  tinha  presenciado;  que  correram  porque  não  sabia  de  onde  estavam
vindo; (…) que conhece “Toinho” há mais tempo do que “Gonzaga”; que não
sabe informar sobre buraco de bala na parede de “Toinho” ou no carro de
“Gonzaga”; (…) que chegou em Manaíra há pouco tempo; (…). que, no dia,
estava na porta da casa de “Toinho”, que é de quem é mais amigo; que
havia muita gente no local; que, segundo dizem, Luis Gonzaga só passou
pelo  local;  que  havia  terminado  as  eleições;  que  estavam  tomando
cerveja,  comemorando; que passaram muitos  carros;  que atiraram lá
para baixo, foi um tumulto e correram para casa para se protegerem;
que,  no  momento,  o  comentário  da  rua  era  de  que  teria  sido  Luis
Gonzaga e assim pensou que teria sido; que não sabe dizer se atiraram
de volta porque correu para a casa de Antônio para se proteger; (…) que
não viu Antônio armado, ou atirando; que o carro parou e atirou; (…) que
começaram a dizer que tinha sido Luis Gonzaga, mas não sabe o porquê; que
não sabe dizer quantos tiros foram; (…) que escutou os tiros; (…). 

Mídia de fls. 141:

Interrogatório  de  Antônio  Alves  de  Sousa:  que  confirma  o  depoimento
prestado na delegacia; que era dia de eleição para governo do estado; que
votaram  em  candidatos  diferentes,  apesar  de  pertencerem  a  uma  mesma



coligação  política;  que,  quando  terminou  a  apuração,  seu  candidato
ganhou e muita gente ficou aglomerada em frente a sua casa; que não
estava nem participando, que ficou sentando em frente a sua casa; que
houve os  tiros  no local,  mas  não sabe quem foi,  não viu; que depois
disseram que o carro de Luis Gonzaga estava perfurado de bala; que não
conversaram  depois  das  eleições;  que  não  bateram  boca  e  que  não
tiveram  divergência,  de  maneira  alguma;  que,  no  dia,  não  chegou  a
encontrar com Luis Gonzaga; que viu o carro de Luis Gonzaga passando
em frente a sua casa quando estava sentado na calçada; que ele estava
sozinho, pois a esposa desceu do carro em frente à casa da mãe, que fica
vizinho a sua casa, quase em frente; que havia muitos fogos, inclusive
rojões,  depois foi  que disseram que houve os tiros; que, na hora, não
percebeu os tiros; que houve um alvoroço, mas normalizou logo; que isso
ocorreu bem na hora em que o carro de Luis Gonzaga ia passando; que
depois  disseram  que  houve  disparos  no  carro  dele,  mas  não  viu  isso
acontecer; que continuou na festa até uma 20h, 20:30h; que disseram que a
polícia foi atrás de Luis Gonzaga e o interceptou perto do açude da lagoa,
mas não encontrou arma no carro dele; que isso aconteceu no mesmo dia, à
noite; que não atirou no carro dele, que não sabe como essa história apareceu;
que Edna é sua sobrinha e tinha descido na casa da mãe; que conhece Tiago e
não o viu no local, no dia do ocorrido; que não há nenhuma rixa com ambas
as  testemunhas;  que  não  sabe  dizer  por  que  os  dois  afirmaram que teria
atirado no carro  de  Luis  Gonzaga;  que  não  possui  arma;  que  houve uma
busca e apreensão na sua casa, mas não encontraram arma; que possuía uma
arma registrada, mas foi apreendida em sua casa; que o processo está em
julgamento;  que isso já faz tempo e foi  antes do ocorrido; que, na época,
mostrou o registro da arma e mesmo assim a arma foi apreendida; (…) que
não tem inimizade com Luis Gonzaga, que não atirou no carro dele e não
sabe  dizer  se  ele  atirou  em  direção  a  sua  casa; que  viu  Luis  Gonzaga
passando, mas não o viu atirando; que viu quando ele manobrou e voltou
para a cidade; que não o viu com arma na mão, que acha que ele não
atirou; que até onde viu, nada aconteceu; que ficou conversando com o
pessoal  normalmente;  que  não  tinha  nada  a  haver  com ele  e  não  ficou
prestando atenção; que ele  sempre vinha até a  casa da sogra,  manobrava,
voltava, era de praxe; que não o viu parando o carro não; que não conseguiu
diferençar entre os fogos e os tiros; que conhecia o carro de Luis Gonzaga e
que não sabe se já havia as marcas de tiro; que não ficou nenhuma marca no
local, nem de projétil; que depois foi que o chamaram para ir até a delegacia;
que não sabe dizer por que disseram tê-lo visto atirando, pois não tem arma;
(…) que havia muita gente na rua e poderia ter atingindo alguém; (…)
que, numa segunda busca e apreensão na sua casa, não encontraram nenhuma
arma; que a relação com Luis Gonzaga é normal; que a sogra dele era casada
com seu irmão, que já faleceu; que, entre a sua casa e a casa da sobra de Luis
Gonzaga só há  a rua,  as  casas  são  em frente;  que ele  fez  um retorno da
própria rua; (…) que não tinha como identificar quem atirou; que, desde o
ocorrido, Luis Gonzaga vai  à casa da sogra normalmente; que ouviu falar
que, logo após ter passado em sua casa, a polícia o abordou mais embaixo
(…).

José Barbosa Sobrinho, testemunha arrolada por Antônio Alves de Sousa:
que se recorda do fato, mas não estava presente, tomou conhecimento no
outro dia; que a história que circulou na cidade no outro dia foi a de que
o Sr. Luis Gonzaga teria passado na casa de “Toinho” e que teria dado
uns tiros lá e que Toinho teria revidado os tiros; que tudo isso ouviu dizer
e era o que circulava na cidade; que não saiu de casa no dia, à noite; que foi
depois de uma eleição; que havia uma comemoração na frente da casa de
“Toinho”;  (…)  que  os  dois  são  da  mesma  coligação;  que  não  sabe  de
nenhuma  inimizade  entre  eles;  (…)  que  nunca  ouviu  falar  que  Antônio
andasse armada e a conduta dele é de trabalhador; que, quando se encontram,
dão-se bem, não há nenhuma inimizade;  que ouviu falar que o veículo de
Luis  Gonzaga foi  atingindo por disparos;  que ouviu dizer que ele foi
interceptado pela polícia; que não sabe dizer se foi encontrada arma de fogo



no veículo; que Luis Gonzaga é bem quisto na sociedade; que nunca viu Luis
Gonzaga armado ou ouviu falar que andasse armado; que ambos os réus são
cidadãos de bem; que os dois já foram presos, mas não sabe dizer os motivos
ou se já foram processados; que não viu o carro alvejado; que não sabe dizer
sobre  desavenças  entre  os  dois;  (…)  que  não  ouviu  falar  ter  sido  outro
alguém; que não sabe de alguém que tenha presenciado o fato; que pode ter
havido, mas não sabe dizer; que não tem certeza, mas acha que não havia
restrições por serem todos do mesmo grupo político.

Luiz Tavares Diniz, testemunha arrolada por Antônio Alves de Sousa: que
conhece ambos os réus; (…) que não estava presente no dia; que sabe por
ouvir dizer; (…) que eles são da mesma coligação; que não sabe dizer se têm
inimizades; que a conduta dos réus é boa; que não sabe informar nada acerca
dos fatos porque não estava presente; que era dia da eleição; (…).

João Barreiro de Freitas, testemunha de Antônio Alves de Sousa: que não
estava presente no dia do fato; que sabe por ouvir dizer que houve os
tiros,  mas  ninguém sabe dizer quem foi;  (…) que não sabe informar
sobre inimizades entre os réus, que são da mesma coligação; que os dois
são gente boa; que não sabe dizer se há inimizade entre os dois após o fato;
que Luis Gonzaga é cidadão de bem na cidade de Manaíra; que nunca o viu
portar arma e não é dado a confusão, sendo uma pessoa de boa conduta social
e também é bem quisto no município; que ouviu dizer ter havido os tiros,
mas ninguém soube explicar e nem dizer quem teria sido; que não chegou
a ver o carro ou a casa.

Interrogatório de  Luis Gonzaga Barbosa Firmino:  que foi  preso em um
flagrante meio “sem pé e nem cabeça”; que mantem o depoimento prestado
na delegacia; que nega ter feito os disparos; que, no dia, estava na casa da
sogra,  vizinha,  do  outro  lado  da  rua  da  casa  do  Antônio;  que  foi
passando  e  havia  gente  comemorando,  com  bebida,  fogos,  tudo;  que
estavam comemorando a eleição; que estavam na rua; que são da mesma
coligação  municipal,  porém nas  eleições  estaduais  votaram diferente;
que,  no  dia,  não  estava  comemorando,  mas  Antônio,  estava
comemorando; que, passou e, mais na frente, ouviu o disparo e viu que
pegou no seu carro porque sentiu o impacto, parou, olhou para trás, viu
a multidão e foi embora, seguiu para casa; que estava indo para casa e,
aí, falaram, o acusaram de ter disparado; que estava a caminho de casa
quando a polícia o abordou e viram os furos no carro; que era por volta
das 20h, 20h e pouco quando entrou no carro; que estava sozinho; que o
carro era um gol; que foi passando na rua; que havia muita gente; (...)
que houve um tumulto  para passar,  mas  o  deixaram passar;  que não
houve discussão, nada; que passou devagar; (…) que sentiu disparo bem mais
na frente; que percebeu ser disparo de arma de fogo, mas não sabe de onde
veio; que havia duas ou três perfurações, atrás do carro e na lateral; que viu
depois; que foi embora; (…) que só olhou e foi embora; que foi na mesma
rua, umas quatro casas após a casa do Antônio; que já estava chegando na
praça, há uns 50 metros; que não estava com arma; que desceu em direção a
sua casa; que foi abordado antes de chegar em casa; que não furou a barreira
policial; que a polícia chegou “do nada” bem à sua frente, “como poderia ter
furado o bloqueio policial?”; que não viu nenhum sinal da polícia para que
parasse; que não é que estivesse nervoso, é que levou um tiro no carro; que
não  estava  em  alta  velocidade,  até  porque  não  tinha  dado  tempo  de  ser
interceptado;  que não  se recordar  do que  falou na  hora;  que reviravam o
carro; que informou não possuir arma; que já teve arma registrada; que estava
conduzindo como sócio atirador e levaram a arma; que estava transportando a
arma, mas alegaram que estava portando a arma; que alegaram não estar na
rota de um stand de tiro; que já foi ouvido no processo, mas não sabe dizer se
terminou; (…) que não voltou a ter arma; que parou de ir a stand de tiros; que
nunca  mais  comprou  arma;  (…)  que  havia  fogos  no  local;  que  só  viu  o
impacto no seu carro;  que não escutou nenhum tiro anterior;  que, no dia,



conversou  normalmente  com  Antônio;  que  é  casado  com  a  sobrinha  de
Antônio; que ela ficou na casa da mãe dela; (…) que nunca discutiram, já
fizeram negócios juntos;  que o seu carro foi  atingido e concluíram que
teria atirado; que não sabe dizer quem inventou a história; que não tem
nada a ver com o fato;  (…) que são da mesma coligação,  que sobem
juntos nos palanques; (…) que, atualmente, é vereador, e ele é suplente; que
Edna é sua esposa e Tiago é seu sobrinho;  que sua esposa falou ter sido
Antônio num momento de nervoso, pois achou que o suspeito era ele;
que, depois, ela falou que, na verdade, não tinha concretizado ter sido
ele, Antônio; que ela falou isso no momento em que o viu preso e tentou
atingir alguém, mas ela viu que não tinha nada a ver; que ninguém viu;
que ela falou isso no momento; que ela estava muito nervosa na hora,
que estava com oito meses de gravidez; que não chegou a conversar com
Tiago; que não procurou muita conversa, porque a cidade é pequena, todo
mundo conhecido; que não olhou pelo retrovisor, mas parou a uns 50 metros,
desceu,  mas  depois  foi  embora;  que,  entre  o  disparo  e  a  abordagem  da
polícia, não se passou nem cinco minutos; que foi abordado porque acharam
que teria sido o autor dos disparos por ter passado no carro na hora.

Antônio Alessandro Alves Pereira, testemunha arrolada por Luis Gonzaga
Barbosa Firmino: que conhece Luis Gonzaga há doze anos; que esteve com
ele o dia todo; que foi passando e tinha um movimento, mas desceu para
casa e, algum tempo depois foi que ouviu falar no fato; que ele não estava
portando arma, que passou o dia com ele;  que ficou sabendo que o carro
dele  foi  atingido;  que  assim  que  ele  saiu  na  principal,  a  polícia  o
interceptou; que não foi encontrado nenhum objeto do crime no carro;
que havia fogos de artifícios, muito movimento e o povo comemorando;
que não sabe de nenhuma discussão entre Luis Gonzaga e Antônio Alves; que
nunca ouviu falar de nenhum mau comportamento de Luis Gonzaga, ou que
porte arma, que é uma pessoa comum, que gosta de ajudar as pessoas; que, de
invés em quando, viaja com ele e nunca o viu com arma; que é uma pessoa
muito bem quista na cidade de Manaíra; que não tem covardia e ajuda a quem
precisa;  que,  na  época,  os  réus  era  adversários  políticos,  que  apoiavam
partidos diferentes; que não sabe de inimizade entre os dois, pois, na época
em que “Gonzaga” chegou em Manaíra, andava junto com “Toinho”; que,
depois desse dia foi que ouviu falar em inimizade; que havia bastante gente
no local;  que  não  ouviu  falar  que  a  casa  de  “Antônio”  foi  alvejada;  que
“Antônio” é pessoa de bem, trabalhador, que nunca ouviu falar que andasse
armado ou arrumasse confusão;  que Antônio já foi  vereador em Manaíra;
que, à época, acha que “Antônio” não era mais vereador, mas Gonzaga era;
que a comemoração era da eleição estadual; que viu o carro alvejado;
(…) que ouviu falar que tinham sido tiros, mas havia muitos fogos; que
foi tudo junto e, uns diziam que era tiro, outros diziam que eram fogos;
que não sabe dizer mais nada; que, quando soube, “Gonzaga” já estava
em “Princesa”; que foi quando ouviu falar da história; que estranhou
pelo fato de não haver inimizades, pois andavam junto, mas a conversa
na rua foi a de que um teria atirado no outro.

Vanderlei Ferreira da Silva, testemunha arrolada por Luis Gonzaga Barbosa
Firmino: que conhece Luis Gonzaga há uns dois anos; que estava na casa da
cunhada, sogra de dele;  que estava havendo a comemoração da eleição
para governador; que havia muita gente  na rua,  muitos  fogos,  muita
comemoração; que não dava para decifrar se era tiro ou era fogos; que
Luis Gonzaga não portava arma; (…) que já tinha saído do local; que ouviu
dizer que a polícia saiu seguindo atrás e prendido o réu; que ouviu dizer
que a polícia não encontrou nada no carro ou com Luis Gonzaga; que
ficou sabendo que o veículo foi perfurado a bala; que não foi encontrado
nada  com  Luis  Gonzaga;  que  ele  ajuda  a  população,  não  tem
comportamento agressivo; (…) que Antônio Alves,  da mesma forma, vive
cuidando das suas coisas, ajudando as pessoas e, inclusive, já ajudou até o
seu irmão; (…) que não sabe se eram do mesmo partido, que era política de



governador.

No tocante  à  autoria  do  crime perpetrado,  o  juízo  a quo,  na
formação do seu convencimento, considerou os depoimentos prestados na delegacia e
não ratificados em juízo para a condenação dos réus, além de trechos de depoimentos
prestados em juízo dando conta do que se ouviu falar no dia e local do crime. Não
houve, entretanto, nenhuma assertiva nos depoimentos prestados acerca da autoria dos
crimes, além do que, a testemunha Thiago Pereira Firmino foi dispensada de prestar
depoimento em juízo.

Infere-se dos autos que há uma mera probabilidade de os fatos
descritos  pela  acusação  terem ocorrido.  Entretanto,  no  processo  criminal,  para  uma
condenação, deve haver provas cabais, não podendo existir dúvidas.

In casu, o que temos se resume ao fato de que, no dia e hora dos
disparos, apesar de haver uma multidão no local, nenhuma testemunha afirmou ter visto
quem, especificamente, efetuou os disparos, os quais atingiram o carro de um dos réus e
também a parede da casa do outro.

Saliente-se que não fora encontrada nenhuma arma em poder
dos  réus,  tendo  em mente,  ainda,  que  Luis  Gonzaga  e  seu  carro  foram revistados
imediatamente após o ocorrido.

Destarte,  a  falta  de  prova  cabal  em  demonstrar  que  os  réus
atiraram um contra  o outro em local  público,  enseja  a  existência  de dúvida,  a qual
deverá sempre beneficiar os réus, em observância ao princípio do in dubio pro reo. 

Ademais,  os  elementos  de  convicção  colhidos  no  inquérito
policial  devem  ser  levados  em  consideração,  em  caso  de  condenação,  quando
ratificados em juízo, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa.
Assim, como os depoimentos prestados na fase inquisitorial não foram confirmados em
juízo, não possuem o condão de sustentar uma condenação, especialmente quando não
há outras provas que confirmem a autoria do fato criminoso.

Dito  isto,  inexistindo  provas  suficientes  para  os  réus  serem
condenados, e sendo notória a divergência entre o que foi apurado no inquérito policial
e  na  instrução  criminal,  há  de  prevalecer  esta  última,  por  passar  pelo  crivo  do
contraditório, impondo, assim, a absolvição dos apelantes pelo princípio do in dubio pro
reo.

A propósito:

AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
ATENTADO  VIOLENTO  AO  PUDOR.  ABSOLVIÇÃO  POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.  IN  DUBIO PRO REO.  REVISÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE  DE REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
I  -  O recurso  especial  não  será  cabível   quando  a  análise  da  pretensão
recursal  exigir  o   reexame do  quadro  fático-probatório,  sendo  vedada  a
modificação  das  premissas  fáticas  firmadas  nas  instâncias  ordinárias  no
âmbito do apelo extremo. (Súmula n. 7/STJ).
II - Na hipótese, o conjunto probatório é extremamente frágil e não confere
certeza alguma da prática do delito, sobretudo em razão dos desencontros
entre as várias versões da vítima e as demais evidências dos autos. Nesse
contexto,  por  segurança,  o  mais  adequado é  a  absolvição,  em nome do
princípio in dúbio pro reo, forte no artigo 386, inciso VII, do Código de



Processo  Penal.  Agravo  regimental  desprovido.  (STJ,  AgRg  no  AREsp
915956 / MG, Quinta Turma, Ministro FELIX FISCHER, DJe 02/12/2016).

Assim, cabível a absolvição dos recorrentes.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AOS  APELOS
interpostos e, em consequência, absolvo os apelantes  Antônio Alves de Sousa e Luis
Gonzaga Barbosa Firmino, nos termos do art. 387, inciso VII, do CPP.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz
convocado,  com  jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Des.  Márcio  Murilo  da
Cunha  Ramos),  relator,  Arnóbio  Alves  Teodósio,  revisor, e  Marcos  William  de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador,
vogal). 

Presente à sessão o  Excelentíssima Senhora Doutora Lurdélia
Diniz de Albuquerque Melo , Procuradora 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, 19 de abril de 2018.

Juiz de Direito convocado Tércio Chaves de Moura
Relator


