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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 
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 
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APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Criminal  (fl.249)  manejada  por  Alisson 
Nogueira Gomes contra sentença (fls.242/243) proferida pelo 1º Tribunal do 
Júri  da  Comarca  da  Capital que,  acolhendo  o  veredicto  dos  jurados,  o 

condenou a uma pena de 16(dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em 

regime, inicialmente fechado, pela prática do delito tipificado pelo artigo 121, 
§ 2º, I e IV do Código Penal.

O apelante em suas razões recursais (fls.253/257),  aduz que a 

decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária a prova dos 

autos, suplicando por um novo julgamento. 

Nas  contrarrazões  (fls.258/260),  o  Ministério  Público  pede  a 

manutenção do decisum.

A douta Procuradoria  de  Justiça  exarou parecer  opinando pelo 

desprovimento do recurso (fls. 265/268).

É o relatório.

VOTO

O  representante  do  Ministério  Público ofereceu  denúncia 

(fls.02/04)  contra  Alisson  Nogueira  Gomes dando-o  como  incurso  nas 

sanções do  art.  121, § 2°, incisos I  e IV do Código Penal, por ter ele na 

madrugada do dia  03  de  janeiro  de  de 2009,  bairro  de  Mandacaru,  nesta 

Capital, mediante emprego de arma de fogo(não apreendida) e por motivo de 

vingança, sem possibilitar qualquer chance de defesa, efetuado disparos contra 

o  adolescente  Netusael  Alves  Dantas,  causando  o  ferimento  que,  por  sua 

natureza,  gravidade  e  sede,  determinou  sua  morte,  conforme   laudo 

tanatoscópico de fls. 18/21.

Desembargador João Benedito da Silva
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Emerge ainda da exordial  que o acusado nutria forte inimizade 

com a vitima por fatos ocorridos no passado, o que fez sempre sonhar pela 

desforra. No fatídico dia, a inditosa vitima  achava-se numa esquina próximo a 

casa do denunciado, que era seu vizinho, quando fora por ele abordada e sem 

que tivesse qualquer possibilidade de reagir foi  alvo de disparo de revólver, 

causa eficiente de seu óbito.

 

Por  fim,  diz  a  peça acusatória  que o  acusado quando do seu 

interrogatório na esfera policial confessou espontaneamente a imputação que 

lhe pesa, declarando que o crime por ele perpetrado, foi efetivamente motivado 

pelo desejo de vingança, pois teria sido vitima de Netusael, quando o mesmo 

tentou eliminá-lo com disparos de arma o que deixou hospitalizado por sete 

dias.

Concluída  a  instrução  criminal,  o  acusado  foi  pronunciado 

(fls.194/199). Submetido ao crivo Popular, foi julgada procedente  a pretensão 

punitiva Estatal para condenar o acusado a uma pena  privativa de liberdade de 

16(dezesseis)  anos  de  reclusão,  em  regime  inicialmente  fechado,  nas 

sanções do artigo 121, § 2º, I e IV do Código Penal.(fls. 242/243).

Inconformado,  o  recorrente  manejou  o  presente  apelo, 

asseverando que a decisão fora manifestamente contrária à prova dos autos, 

pugnando, por um novo julgamento. 

No entanto, 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 

Desembargador João Benedito da Silva
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hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. 

Em se tratando de julgamento perante o Tribunal Popular, para se 

anular  o  veredicto  dos  jurados,  é  preciso,  nos  casos  de  decisão 

manifestamente contrária à prova dos autos, que o conjunto probatório então 

existente do caderno processual, estabeleça, com segurança plena, a direção 

oposta das provas ali produzidas, o que não observado em relação à hipótese 

vertente.

Por outro lado, é entendimento pacífico de que somente cabível 

recurso de apelação criminal contra decisão do Conselho de Sentença, quando 

essa se mostrar manifestamente divorciada das provas do caderno processual, 

ou seja, sem respaldo algum com as evidências e o acervo probante colhido no 

processo,  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 
manifestamente contraria as provas dos autos. 
Em outras palavras:  não pode haver suporte 
probatório  para  a  decisão  dos  jurados.  Se 
houver,  a  decisão  não  será  manifestamente 
contrária,  pois os jurados 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 justamente o mérito 
da  causa,  em  que  o  error  in  judicando  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 

Desembargador João Benedito da Silva
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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  eventualmente  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. 
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)

No caso em apreço,  admite-se  de  que não existiram nos 

autos,  na  verdade,  a  divergência  da  decisão  proferida  pelo  Conselho  de 

Sentença com o conjunto das provas que se fizeram produzidas no curso da 

instrução  processual,  mormente  em  existindo  clara  versão  acerca  do  fato 

delituoso,  com supedâneo  nos  elementos  constantes  no  processo.   Senão 

vejamos:

A  materialidade  delitiva  resta  evidenciada  pelo  Laudo 

Tanatoscópico, fls.18/21.

A  autoria,  da  mesma  forma,  restou  sobejamente 

Desembargador João Benedito da Silva
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comprovada, uma vez que o próprio acusado em seus interrogatórios confessa 

a autoria delitiva, não obstante em plenário alegue que praticou o crime em 

legitima defesa. Vejamos:

QUE  confessa  ter  matado  NETUSAEL  ALVES 
DANTAS(METU), na noite do dia dois para o dia três 
de janeiro do corrente ano; QUE NETUZAEL tentou 
matar o interrogado com três tiros nas costas por causa 
de  uma discussão  “besta”  entre  ambos;  QUE depois 
dos disparos o acusado passou  sete dias internado no 
Hospital  de  Traumas;  QUE  depois   que  saiu  do 
Hospital  o  interrogado  passou  seis  meses  se 
recuperando e durante esse tempo criou  em seu interior 
uma vontade de vingar o acontecido; […] QUE no dia 
do crime o interrogatório soube que NETUZAEL  se 
encontrava  numa  esquina  próxima  da  casa   do 
interrogado;  QUE  resolveu  então  vingar-se  de 
NETUZAEL;  QUE  possuía  um  revólver  calibre  38 
escondido em cada e foi com esse revólver que atirou 
uma  única  vez  no  peito  de  NETUZAEL;[...]  QUE 
matou NETUZAEL por vingança  -  interrogatório na 
esfera policial – fls.44/46.

QUE  a  acusação  é  verdadeira;  […]  QUE  o 
interrogando era vizinho da vitima;  Que a inimizade 
teve início  depois  que  Netuzael  passou  a  trabalhar 
limpando gaiolas e fezes de de cachorro para o cabo 
Amaro,  pois  se  achou  com “costas  largas”  ou  seja 
passou a incomodar o interrogando porque o mesmo 
era usuário de drogas e a vitima não gostava;[...] que 
no dia do ocorrido a vitima estava de pé defronte a 
casa  de  sua  namorada  e  o  interrogando  se 
encontrava  na  esquina;  numa  distância  aproximada 
de dez metros; Que sem nenhuma discussão a vitima 
efetuou  dois  disparos  contra  o  acusado,  que  foi 
atingido pelas  costas,  tendo  reagido  com um único 
disparo  o  que  atingiu  a  vitima  e  o  atingiu 
certeiramente[...]  Que  após  os  disparos  o  acusado 
correu e foi socorrido por populares, sendo uma delas 
a pessoa de Joseane; Que foi levado para o hospital 
de Traumas, onde foi cirurgiado e ficou internado por 
sete  dias;  Que  chegou  inconsciente  no  hospital   e 
ninguém o perguntou sobre o fato quando retornou a 
consciência[...]    interrogatório  em  Juízo  –  fls. 
171/173.

Em plenário(fl.238- Midia), afirma que: 

Que sobre os fatos, diz que agiu em legitima defesa;  

Desembargador João Benedito da Silva
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que a vitima efetuou dois disparos contra ele acusado;  
Que só efetuou um disparo um tiro contra a vitima;  
que  recebeu  os  disparos  no  mesmo  dia  do  fato 
delituoso;  que  recebeu  os  disparos  no  dia  do  fato  
delituoso; que em razão dos tiros foi no dia do fato 
delituoso também foi para  o hospital; que teve uma 
discussão com a vitima, de noite; que estava armado 
e quando deu as costas, a vitima sacou a arma e deu 
dois  tiros  nas  sua  costas,  e  quando  viu  que  foi  
atingido,  estava  armado  com  revolver  na  cintura  e  
sacou a arma de costa e saiu andando baleado, sem 
destino;  que  a  discussão  foi  porque  ele  trabalhava 
para  um  policial  e  este  policial  não  gostava  dele  
acusado, e o policial fez a cabeça da vitima; [..] que 
por conta dessa discussão efetuou os disparos; que já 
tinha discutido com o acusado; que a vitima primeiro 
efetuou os disparos; que a discussão foi somente por  
causa do policial Amaro;[...] que ia saindo de casa e a 
vitima estava na casa da namorada dele e ele chamou 
e disse umas palavras que não agradou; que a vitima 
provocou o acusado por causa de uma bolsa que usa 
devido  a  uma  cirurgia;  que  a  vitima  atirou  nele 
acusado por causa do PM; que a vitima atirou nele 
acusado porque o policial não gostava dele  e teria  
induzido a vitima a atirar nele; […] que quando chegou 
no Trauma ninguém perguntou o que teria acontecido;
[...];  que  quando  efetuou  o  disparo  já  usava  uma 
bolsa  de colostomia,  decorrente  de um acidente de 
moto,  mais  ou  menos  cinco  meses  antes  do  fato 
delituoso; que depois do crime continuou no mesmo 
local, solto; que  só foi preso porque o acusaram de 
ter matado duas pessoas na são Rafael; que nessa 
ocasião disse que tinha matado Netusael;  […];  que 
confessa  que agiu em legitima defesa;   

Contudo, a versão dos fatos narrados pelo ora acusado de que 

teria agido sob o pálio da legitima defesa, apresenta-se dissociada do acervo 

probatório  colhido  no caderno processual,  mostrando-se contrária,  pelo  que 

fora apurado no caderno processual, vejamos:

A testemunha  Edilson de Melo Silva, em juízo às fls. 164/165, 
asseverou:

QUE  confirma  todos  os  termos  do  seu  depoimento 
prestado as fl.38; Que trabalha como guarda noturno 
e quando passava pela Rua General Rego Barros, no 
bairro de Mandacaru,  presenciou quando o acusado 
passou correndo com a arma de fogo na mão,  não 
sendo perseguido por ninguém; QUE o depoente não 

Desembargador João Benedito da Silva
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teve contato verbal com o acusado; QUE depois de 
avistar o acusado correndo viu ainda bem próximo um 
aglomerado de pessoas e a vitima deitada no chão, 
ainda  consciente,  mas  agonizando;  QUE  a  vitima 
chegou  a  falar  para  os  transeuntes  quem  havia 
efetuado o disparo nela, acusando o denunciado da 
autoria; […] QUE o acusado traficada na comunidade 
e a inimizade  gerada com a vitima, ocorreu porque 
esta  prestava  serviços  para  um  policial  militar, 
limpando  gaiolas  de  passarinho,  fazendo  o  réu 
acreditar que o ofendido pudesse estar o cabuetando; 
QUE o depoente não tem conhecimento se a vitima 
chegou alguma vez a atirar no acusado; QUE a vitima 
era estudante , boa pessoa, residindo com suas irmãs; 
QUE  a  vitima,  segundo  tem  conhecimentos  nunca 
havia sido presa; […] que a vitima não estava armada; 
QUE  não  teve qualquer  conhecimento  de eventual 
discussão da vitima com o acusado;

 
A  testemunha José Alex de  Araújo  Cruz,  Policial  Militar,  às fls. 

167/168, falou:

QUE  não  conhecia  a  vitima  e  não  conhece  o 
acusado; QUE confirma o depoimento de fl.  58; 
QUE  participou  da  ocorrência  que  apurou  o 
homicídio da vitima e quando chegou ao local dos 
fatos  tomou  conhecimento  pelos  presentes;, 
inclusive  familiares da vitima de que o  motivo do 
crime  seria  a  relação  amistosa  da  vitima  com 
policiais militares;  QUE naquela ocasião o autor 
do crime já havia sido apontado como sendo um 
tal  de “Al”;  (…) QUE tem conhecimento que  o 
acusado é  envolvido com o tráfico de drogas; (…) 
QUE  pelo  que  o  depoente  presenciou  a  vitima 
deve ter sido atingida quando estava sentada no 
batente;  QUE não  tem conhecimento  de  que  a 
vitima andava armada e nada foi  encontrada ao 
corpo;

 

Por  sua  vez,  a  testemunha  Severino  Amaro  da  Silva  Filho, 

fls.113/114, disse:

QUE a testemunha é policial militar; e que tomou 
conhecimento no dia do fato de que o acusado 
teria  sido  o  autor  da  morte  da  vitima;  QUE 
conhecia  bem  a  vitima;  QUE;  a  vitima  era 

Desembargador João Benedito da Silva
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acostumada  a  andar  com  os  cachorros  que  a 
testemunha  criava   e  que  sabia  que  a 
testemunha era policial; QUE a vitima queixava-
se  sempre a testemunha que pelo fato de que o 
acusado  e  outras  pessoas  do  bairro  não 
gostavam dela porque ela andava muito com a 
testemunha   e  por  ele  ser  militar  ele  levava  a 
fama de  ser  dedo  duro  ou  entregador;  QUE a 
vitima era um menino novo, ainda inexperiente e 
que nunca passou informações e nem entregou 
ninguém  a  testemunha;  […]  QUE  tomou 
conhecimento  e  que  de  ciência  própria  pode 
afirmar que o acusado já foi preso diversas vezes 
por problemas ligado ao tráfico de drogas;  

Pois  bem,  como  visto  acima,  não  obstante,  tenha  o  acusado 

sustentado a legitima defesa, examinando o acervo probatório, não há como se 

extrair  um juízo  de  certeza  acerca  da  incidência  da  excludente  de  ilicitude 

invocada pelo acusado, em face do  não preenchimento dos seus requisitos.

È que pelo acervo  outro lado, afere-se do acervo probatório que 

em nenhum momento restou demonstrado que o ora apelante teria praticado o 

crime sob o palio da legitima defesa.

Conseqüentemente, ocorre a legítima defesa, quando o agente de 

maneira lídima, se defende de injusta agressão, atual ou iminente, porém, que 

não  o  faça  além  da  utilização  dos  meios  necessários  e  da  indispensável 

repulsa para rechaçá-la, na conduta para afastar o perigo. 

É  imprescindível  que haja,  por  parte  do  agente,  reação contra 

aquele que está praticando uma agressão, sendo esta constituída de qualquer 

comportamento humano que lesa ou põe em perigo um direito e, embora, em 

geral, implique violência, o que não restou configurado no caso em apreço.

A jurisprudência não discrepa desse entendimento:

STF:  “Não  há  como  acolher  o  argumento  de 

Desembargador João Benedito da Silva
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excludente  de  ilicitude  se  não  caracterizada  a 
ocorrência  de  agressão  atual  ou  iminente,  de 
modo  a  configurar  legitima  defesa,  conforme 
dispõe o art. 25 do CP”(RT 767/520)

TJMT:  “A  legitima  defesa  é  causa  objetiva  da 
exclusão  de   injuridicidade.  Só  existe 
objetivamente, isto é, quando ocorrem, realmente, 
seus  pressupostos  objetivos.  A  injustiça  da 
agressão é um dos requisitos indispensáveis à sua 
configuração.  Daí  por  que,  além  de  existir  a 
agressão, é necessário que essa seja injusta, ou 
seja, que represente conduta não autorizada pelo 
direito” (RT 538/394).

Dessa  forma,  não  há  como  abraçar  a  excludente  de  ilicitude, 

levantada pelo apelante.

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 

Desembargador João Benedito da Silva
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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 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 recurso.

 É como voto.

   
      Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira 

Filho,  Presidente da Câmara Criminal.  Participaram do julgamento,  além do 

Relator,   o Exmo. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior e o Exmo. Sr. Des.  Carlos 

Martins Beltrão Filho.  Presente à sessão o Exmo.  Sr.  Dr.  Paulo Barbosa de 

Almeida, Procurador do Justiça.

        Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 

do Estado da Paraíba, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto do ano de 

2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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