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APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRIBUNAL  DO
JÚRI.  NEGATIVA  DE  AUTORIA.  TESE
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PROVIMENTO DO APELO.
 

É possível a cassação da decisão proferida
pelo  Conselho  de  Sentença  quando  ela
acolhe uma versão que não encontra suporte
na prova dos autos, pois não é de se admitir
que  a  conclusão  dos  jurados  seja
completamente  divorciada  do  contexto
probatório. 

Sobejamente  comprovadas  a  autoria  e  a
materialidade,  merece  ser  cassada  a
decisão  do  Conselho  de  Sentença  que
decidiu manifestamente contrária às provas
dos autos, em acolher a tese da negativa de
autoria,  absolvendo-o  da  imputação  de
homicídio doloso. 

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  DAR  PROVIMENTO  AO
APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público,

com fulcro no art. 593, III , al. “d” do CPP(fl.317), contra decisão proferida pelo

2º  Tribunal  do  Júri  da  Comarca  de  Campina  Grande (fls.312/313)  que

absolveu Landoaldo Gomes da Silva, do crime do art. 121, § 2º, I e IV do do

Código Penal.

Em suas razões o apelante aduz que a decisão proferida pelo

Conselho  de  Sentença  foi  manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos(fls.

321/324). 

Contrarrazoando  o  apelado,  às  fls.  328/329,  pugna  pela

manutenção da decisão. 

A douta  Procuradora  de  Justiça,  em  Parecer  de  fls.  335/337,

opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Extrai-se dos autos que o acusado  Landoaldo Gomes da Silva,

vulgo “Jacó”, foi denunciado pelo representante do Ministério Público que oficia

perante o Juízo de Direito da 2º Tribunal do Júri da Comarca de Campina

Grande-PB,  pela  prática,  em tese,  do  crime  previsto  no  artigo  121,  §  2º,

incisos I e IV  do Código Penal.

Aponta ainda, a peça acusatória, que conforme o procedimento

inquisitorial,  o  acusado,  no  dia  25/04/2010,  teria  assassinado  a  vítima

Guilherme  Pereira  da  Silva, em  meados  da  Rua  Quebra  Quilos,  na  Feira
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Central, sem motivo aparente para a prática delituosa. Depreende-se dos autos

que a vitima fora assassinada pelo denunciado tendo em vista que ela(vítima)

soltava algumas piadinhas  para a esposa do denunciado motivo que gerou a

desavença.

Prossegue  a  exordial,  afirmando  que  dos  autos  do  inquérito

policial, não restaram muitos detalhes, tendo em vista que há dificuldades por

tratar-se de área de risco em que as pessoas temem falar, pela forma fria e

covarde como o autuado tirou a vida da vitima por motivo fútil, de acordo com

as informações prestadas pelas testemunhas.

Por fim, tem-se na inicial que no dia do fato tanto Jacó como João

da  Tora(assassinado  um mês  depois  de  Guilherme),  foram vistos  sujos  de

sangue. 

Após  a  devida  instrução  processual,  o  Juízo  a  quo  proferiu

sentença de pronúncia (fls. 246/250), entendendo presentes indícios suficientes

de autoria e materialidade do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV

do  Código  Penal.   Submetido  ao  crivo  Popular,  o  Conselho  de  Sentença

acolheu a tese de negativa de autoria proposta pela defesa,  sendo o apelado

absolvido(fls. 312/313).

Inconformado, o Órgão Ministerial apresentou recurso apelatório,

alegando, em síntese, que a decisão foi manifestamente contrária as provas

dos autos, devendo ser o apelado  submetido a novo julgamento, haja vista a

existência de provas suficientes  de que  o apelante praticou o crime pelo qual

esta sendo acusado.

Analisando-se  cuidadosamente  as  razões  da  acusação  e

comparando-as  com  as  provas  constantes  dos  autos,  observa-se  que  a

pretensão do representante do Parquet deve ser acolhida. 

Primeiramente,  devemos  ressaltar  que  a  doutrina  e  a
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jurisprudência  são  pacíficas  no  sentido  de  que  a  cassação  do  veredicto

popular, por manifestamente contrário à prova dos autos, só é possível quando

a  decisão  for  escandalosa,  arbitrária  e  totalmente  divorciada  do  contexto

probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes, amparada

em provas. 

Em princípio, no que se refere ao júri popular, há de se ponderar a

obediência aos princípios norteadores, dentre eles a plenitude de defesa,  o

sigilo  das  votações,  a  competência  para  o  julgamento  dos  crimes  dolosos

contra a vida e a soberania dos seus veredictos.

Para que se decida pela nulidade da decisão do Tribunal Popular,

sob a assertiva de ser esta manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se

mister que o conjunto probatório contido dos autos aponte, de forma irrefutável,

que a decisão adotada fora divorciada, por inteiro, das provas colhidas.

Tal  exigência  visa  preservar,  por  conseguinte,  o  princípio

constitucional  da  soberania  dos  seus  veredictos.  Por  tais  motivos,  o

acolhimento  dos  argumentos  somente  será  possível  quando  não  encontrar

nenhum apoio na prova colhida nos autos.

Vê-se, pois, que somente a decisão do júri que não tenha amparo

nos elementos de convicção colhidos no decorrer da instrução ,processual é

que  pode  dar  ensejo  a  um  novo  julgamento,  exigindo-se,  assim,  para  a

anulação  sob  tal  fundamento,  que  haja  um  completo  afastamento  entre  a

decisão e a realidade fática produzida.

Assim, em questionamento está apenas a autoria delitiva, eis que

a materialidade ressoa inconteste, conforme se verifica dos Laudos de Exame

Tanatoscópico de fls. 13/14  e Exame Pericial de Local de Morte de fls. 15/30.

 

Da  análise  dos  depoimentos  constantes  dos  autos,  pode-se
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afirmar existirem provas  suficientes acerca da autoria do crime de homicídio

qualificado atribuída ao acusado.

O apelado  Landoaldo Gomes da  Silva,  vulgo  “Jacó”,  durante

toda  a instrução nega a prática delitiva, assim dizendo: 

“QUE desconhece a acusação contra a sua pessoa;
que  não  sabe  por  qual  motivo  está  sendo  acusado
deste  crime;  que  conhecia  Guilherme,  vítima  deste
processo, de vista; que à época dos fatos era dono de
uma sucata de ferro na Rua Manoel Pereira de Araújo,
na Feira Central; que a vítima trabalhava carregando
feira no Mercado Central,  e às vezes era visto pelo
interrogado; que no dia e hora dos fatos narrados na
denúncia,  o  interrogado  se encontrava no estádio  o
Amigão,  assistindo  o  clássico  entre  Treze  e
Campinense,  e estava naquele estádio sozinho;  que
conhecia  João  da  Tora,  também  de  vista,  pois  o
mesmo  era  acostumado  a  fazer  favores  para  as
pessoas que trabalhava no Mercado Central,  porém
nunca  fez  favor  para  o  interrogado;  que  nega  ter
procurado  a  vítima,  1  (um)  mês  antes  do  crime,
armado com uma faca peixeira, para tomar satisfação
com a mesma, em razão de piadas que a vítima teria
soltado dirigidas à esposa do interrogado;  (…) QUE
não tinha relação de amizade com a pessoa de João
de Tora; que, se havia alguma inimizade entre João da
Tora e a vítima Guilherme, não era do conhecimento
do  interrogado  (...)”. interrogado  em  juízo  (fls.
232/232v).

Em plenário, também, negou a pratica delitiva.( fl. 309).

Entretanto, não obstante a negativa do réu, verifica-se que as

provas colacionadas no caderno processual, apontam o apelado como autor do

fato delituoso, vejamos:

Observe-se o que asseverou em juízo a declarante  Elizabeth

Pereira de Lima, genitora da vítima (fl. 224):

“(...) que não sabia quem tinha sido o autor da morte
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do seu filho Guilherme e somente tomou conhecimento
há  três  dias  antes  desta  audiência  quando  foi
contatada por algumas pessoas as quais têm medo de
declinar o nome e teria dito a depoente que o acusado
de ter matado o seu filho Guilherme estava preso e era
a pessoa conhecida por Jacó; que até hoje não sabe
por qual motivo o seu filho foi assassinado; (…) que o
comentário que ouviu foi de que João Tora teria pego
o seu filho Guilherme e o Jacó o matou com uma barra
de ferro; que viu a barra de ferro quando chegou na
delegacia de polícia; que não ouviu falar em nenhuma
outra pessoa que tenha participado desse crime a não
ser as pessoas de João da Tora e de Jacó.” grifei.

A  declarante Raiza  Costa  de  Lima, namorada  da  vítima,

afirmou  (fl. 225):

“(...)  que  ouviu  comentários  de  que  os  autores  do
crime  que  vitimaram  Guilherme  teriam  sido  Jacó  e
João da Tora;  que não sabe esclarecer nem  mesmo
por  ouvir  dizer  por  qual  motivo  teriam  matado
Guilherme;  (…)  que  não  ouviu  nenhum  outro
comentário de ter sido outras pessoas autores deste
crime a não ser o comentário de que teria sido João
da Tora  e Jacó (...)”. grifo nosso.

A declarante Gerlane Ferreira  em juízo, falou que (fl. 226):

“(...) que  depois  desse  crime  ouviu  comentário  das
pessoas da feira que quem teria  matado Guilherme
teria sido João da Tora e Jacó;  que até hoje não tem
conhecimento  sobre  os  motivos  do  crime;  (…)  que
depois soube que seu filho Jairo teria matado João da
Tora é que ouviu comentário de que seu filho matou
João da Tora em razão de ser amigo de Guilherme e
saber que João da Tora teria sido um dos autores da
sua  morte,  e  ainda  ameaçava  de  morte  o  seu  filho
Jairo, porém só soube desses fatos após o crime; (...)”.

O declarante  Douglas Nascimento de Alcântara asseverou,

em juízo, que (fl. 227):

“(...)  que  no  dia  do crime viu  Jacó  e  João da Tora
andando juntos nas proximidades do delito;  (…)  que
tem conhecimento  de  que  Guilherme  realmente  era
acostumado a soltar piada a mulher de Jacó dando-
lhe  cantadas  e  o  acusado  Jacó,  após  ter  tomado
conhecimento desses fatos, um mês antes do crime,
abordou  o  depoente  que  estava  na  companhia  de
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Guilherme  e  foi  tomar  satisfação,  perguntando  a
Guilherme se realmente teria ele soltado piadas para a
esposa, inclusive lembra que Jacó nessa oportunidade
estava armado com uma faca peixeira na mão e disse
para Guilherme que deixasse a família dele (de Jacó)
quieta; que Guilherme nessa ocasião nada respondeu
a Jacó pois era cabeça fria e estava errado (…).” sem
grifo o original.

As testemunhas indicadas pelo apelado  Jane de Fátima Vieira

Lopes,  Gilmar  Soares  Pontes e  Ivanilda  da  Silva(fls.  229/231),  os  seus

depoimentos não serviram para alicerçar a pretensa absolvição do acusado, eis

que fazem apenas referência  a sua vida pregressa e sobre o crime de que

trata a denuncia, nada souberam esclarecer.

Outrossim, verifica-se que não há outros elementos probatórios

aptos a amparar a versão apresentada pelo recorrido. Seu álibi sequer restou

comprovado nos autos, ônus que lhe competia. Bastaria que trouxesse alguma

testemunha que pudesse comprovar sua versão e fundamentar a decisão dos

seus pares, contudo, assim não procedeu.

Ao que parece, os senhores jurados reconheceram a figura da

negativa de autoria com base apenas na versão apresentada pelo acusado,

decisão esta que, como se pode ver, destoa totalmente da prova  constante

dos autos, a qual não se apresenta verossímil, razão pela qual, tenho que a

decisão dos jurados ora atacada encontra-se em desacordo com as provas dos

autos  e  não  merece  prevalecer,  por  se  apresentar  dissociada  do  contexto

probatório.

Assim, em consonância com os elementos probatórios coligidos,

verifico a existência de prova induvidosa a respaldar a autoria da infração penal

e a ilicitude da conduta perpetrada, sendo, totalmente equivocada e conflitante

com a prova dos autos, a decisão que absolveu o apelado. 

Desembargador João Benedito da Silva
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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.

Com efeito, verificando-se que o Colendo Conselho de Sentença

deu interpretação equivocada aos fatos, decidindo de forma manifestamente

contrária às provas dos autos, impõe-se a cassação da sentença à finalidade

de sujeitar o apelado a novo julgamento, conforme julgados que se seguem:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  JÚRI  POPULAR.
TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO.  ABSOLVIÇÃO.
DECISÃO  DO  JURI  MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS.  ALÉM  DE
CONTRADITÓRIA  ÀS  RESPOSTAS  DADAS  AOS
QUESITOS  ANTERIORES.  OCORRÊNCIA.
ANULAÇÃO. IMPOSIÇÃO. 1. Anula-se o julgamento
do tribunal  popular  do  júri,  quando devidamente
comprovado que a decisão dos senhores jurados,
que absolveu o acusado encontra- se totalmente
contrária  a prova dos autos,  já  que proferida ao
arrepio de tudo o que se demonstrou no decorrer
da instrução criminal,  além de ser  contraditória  ao
próprio  entendimento  dos  jurados.  2.  Recurso
ministerial  provido  para  determinar  que  o  réu  seja
submetido a novo julgamento pelo tribunal popular do
júri. Decisão unânime. (TJPI; Acr 2011.0001.005492-4;
Rel.  Des.  Joaquim  Dias  de  Santana  Filho;  DJPI
04/10/2012; Pág. 11). Grifos nossos.

PENAL.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  ABSOLVIÇÃO.  NEGATIVA  DE
AUTORIA.  IMPOSSIBILIDADE.  DECISÃO
CONTRÁRIA  ÀS  PROVAS  DOS  AUTOS.  NOVO
JULGAMENTO.  1.  É ineficaz a negativa de autoria
do réu, quando se encontra divorciada do conjunto
probante e do depoimento de testemunha ocular.
2.  Sobejamente  comprovadas  a  autoria  e  a
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materialidade,  merece  ser  cassada a  decisão  do
Conselho  de  Sentença  que,  diametralmente
contrária às provas dos autos, absolveu o réu da
imputação  de  homicídio  doloso. 3.  A  decisão
manifestamente  contrária  às  provas  dos  autos
impende a novo julgamento. 4. Recurso conhecido e
provido. (TJDF; Rec 1999.04.1.004393-4; Ac. 357.757;
Segunda  Turma  Criminal;  Rela  Desa  Nilsoni  de
Freitas;  DJDFTE  25/06/2009;  Pág.  228).  Grifos
nossos.

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO  MINISTERIAL.
TRIBUNAL  DO  JÚRI.  ABSOLVIÇÃO  ACOLHIDA
PELO  CONSELHO  DE  SENTENÇA.  DECISÃO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS
AUTOS.  OCORRÊNCIA.  OPÇÃO PELA TESE QUE
NÃO  GUARDA  AMPARO  NAS  PROVAS  DOS
AUTOS.  APELO  CONHECIDO  E  PROVIDO.  1.  Ao
Conselho de Sentença, em face da soberania dos
veredictos  proferidos  no  tribunal  do  júri,  é
permitida  a  escolha  por  uma  das  teses
apresentadas sobre as versões do crime, todavia, a
tese  escolhida  pelo  corpo  de  jurados  deve  ser
aquela  que  esteja  amparada  nos  elementos
probatórios carreados nos autos. 2. Acolhida pelos
jurados  a  tese  defensiva  de  negativa  de  autoria,
sem apoio na prova dos autos, pois evidenciada a
autoria  delitiva  do  acusado  na  ação  criminosa,
cassa-se a decisão do tribunal do júri, para que o
réu seja submetido a novo julgamento.  3. Recurso
conhecido  e  provido.  (TJES;  ACr  0021213-
75.2007.8.08.0048;Segunda  Câmara  Criminal;  Rel.
Des. Subst.Fabio Brasil Nery; Julg. 07/11/2012; DJES
20/11/2012). Grifos nossos.

                       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. a tese de negativa de autoria do

apelado vai de encontro às demais provas dos autos.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso.

 É como voto.

Desembargador João Benedito da Silva
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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.José Roseno Neto, Procurador

do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 02 (dois) dias do mês de setembro do ano de 2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


	R E L A T Ó R I O

