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APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRIBUNAL  DO
JÚRI.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  TESE
DE  NEGATIVA  DE  AUTORIA.
ACOLHIMENTO  PELO  CONSELHO  DE
SENTENÇA.  ABSOLVIÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  MINISTERIAL.
ALEGAÇÃO  DE  DECISÃO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À
PROVA DOS AUTOS.  ACOLHIMENTO DE
UMA  DAS  VERSÕES  APRESENTADAS
AOS  JURADOS.  DECISÃO  APOIADA EM
ELEMENTOS  DE  CONVICÇÃO
CONSTANTE  DO  ACERVO  DO
PROCESSO.  SOBERANIA  DO  SINÉDRIO
POPULAR. DESPROVIMENTO DO APELO.

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, ao acolher a tese defendida pela defesa
do  réu,  o  conselho  de  sentença  não  se
desvencilha  do  acervo  probatório  contido
nos autos, tendo decidido da forma que lhe
pareceu  mais  justa,  com  respaldo  no
princípio  constitucional  da  soberania  dos
veredictos,  não há de se falar  em decisão
contrária à prova dos autos. (art.  5º,  inciso
XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal).
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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 APELO, NOS
TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
MINISTERIAL.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público

(fl.316), contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara da comarca

de Cabedelo (fls.311/312)  que absolveu  Gabriel  Lopes da Silva,  do crime

previsto no art. 121, § 2º, incs. I e IV do Código Penal.

Em suas  razões  (fls.318/328),  o  apelante  aduz  que  a  decisão

proferida pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos

autos,  daí  porque requer  a anulação da decisão,  para que o acusado seja

submetido a novo julgamento.

Contrarrazoando (fls.332/342), o apelado, pugna pela manutenção

da decisão. 

A douta  Procuradora  de  Justiça,  por  seu Procurador  Francisco

Sagres Macedo Vieira, em Parecer (fls.350/358), opinou pelo desprovimento do

apelo.

É o relatório.

VOTO

Desembargador João Benedito da Silva
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 O representante do Ministério Público que oficia perante o Juízo

de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cabedelo-PB, ofertou denúncia contra

Gabriel Lopes da Silva, pela prática do crime previsto no  artigo  121, § 2º,

inciso I e IV, art. 29, ambos do Código Penal.

Extrai-se da peça acusatória, que o denunciado em comunhão de

acordo pré-ajustado, vontade e desígnios com o menor infrator Alvaro Gabriel

Alves de Albuquerque,  Vulgo  “Gabiel Bicudo”, assassinaram a vítima  João

Maria Batista Henrique, conhecido por  “João da Balança”, executando-a com

vários disparos de arma de fogo, fato ocorrido no dia 05 de junho de 2013, por

volta das 9h00min, na Rua Ferroviária, na Comunidade Jardim Atlântico, no

referido município.

Narra ainda a exordial que para justificar o assassinato da vítima,

o acusado afirmou que havia praticado o crime em razão da vítima ter tentado

estuprar a irmã do menor  “Gabriel Bicudo”, bem como vir ameaçando sua

família. A Guarnição da Polícia Militar foi até o local do crime e ao chegar, um

popular, o qual não quis se identificar, apontou como assassinos dois rapazes

de prenome Gabriel, sendo um o ora denunciado e o outro o menor “Gabriel

Bicudo”, também apontando que ambos estariam na residência do acusado.

 Por fim, diz a peça acusatória que ato contínuo os policiais foram

até a aludida residência e ao chegar o acusado e o menor infrator estavam

cheirando “cola” e ao serem questionados sobre a autoria do crime o menor

admitiu que teria efetuado três disparos contra a vítima, em seguida passou a

arma do crime para o acusado efetuar mais três disparos. O menor infrator

entregou a arma aos policiais.

Desembargador João Benedito da Silva
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Após  a  devida  instrução  processual,  o  Juízo  a  quo  proferiu

sentença de pronúncia (fls.240/243), 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, a defesa levantou a tese da

negativa  de  autoria,  sendo  acolhida  pelo  Conselho  de  Sentença,  logrando

absolvição (fls.311/312).

1. Da decisão manifestamente contraria a prova dos autos.

Inconformado contra  decisão  absolutória  proferida  em favor  do

acusado  Gabriel  Lopes  da  Silva,  o  representante  do  Ministério  Público

Estadual  manejou  o  presente  recurso,  alegando  que  o  veredicto  seria

manifestamente  contrário  à  prova  dos  autos,  razão  pela  qual  pugna  pela

anulação do julgamento a fim de que outro seja procedido.

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

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

Desembargador João Benedito da Silva
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vertente.

Isso porque, existem no processo duas versões, quais sejam: a do

Órgão Ministerial, consistente na tese de que o acusado cometeu o crime de

homicídio  qualificado,  e  a  da  defesa,  sustentando  a  tese  da  negativa  de

autoria, acolhida pelos juízes de fato.

Na verdade,  existe  no caderno processual  versões antagônicas

para  o  desenrolar  dos  fatos  que  provocam  dúvida  quanto  à  narrativa

desenhada nos autos. A opção dos jurados por uma delas, portanto, não se

mostra  arbitrária,  conforme  as  provas  colhidas  no  caderno  processual,

vejamos:

O Apelado Gabriel Lopes da Silva,  ao ser interrogado em Juízo

(mídia  -fl.209),  nega  a  prática  delitiva,  afirmando  não  ter  sido  o  autor  dos

disparos de arma de fogo que ceifou a vida da vítima.

Por  sua  vez,  o  Apelado  ao  ser  interrogado  em  Plenário  (fls.

304/307), mantém a versão da negativa de autoria, não destoando com a que

fora dito em Juízo:

“(...) Que no dia e hora do fato narrado na denúncia se
encontrava  de  fronte  a  sua  casa  no  bairro  de
Camboinha;(...)  Que conhecia  a  vítima e nada tinha
contra ele;(...) que sabe que a arma utilizada para a
prática do crime foi um revólver, mas não sabe a quem
pertence; que não é verdadeira a acusação que lhe é
feita; que atribui a acusação que lhe é feita ao faro de
estar  na  companhia  do  menor  Alvaro  Gabriel
Albuquerque,  conhecido  por  Gabiel  Bicudo;  que  na
manhã do dia do fato estava conversando na porta de
sua  casa  com  uma  pessoa  de  nome  Franci,  seu
vizinho e quando Franci  se retirou naquele  instante,
passou  de  fronte  a  sua  casa  o  menor  Gabriel  de
Albuquerque Silva, conhecido por Gabiel Bicudo; que
Gabriel  chamou  a  pessoa  do  interrogado  para
conversar e em meio a essa conversa Gabriel pediu ao

Desembargador João Benedito da Silva
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interrogado  para  acompanhá-lo  até  onde  estava  a
pessoa da vítima João Maria,  pois  queria  conversar
com  aquele,  conquanto  o  mesmo  estaria  querendo
violentar  sexualmente  sua  irmã;  que  acompanhou
Gabriel até onde se encontrava a vítima e a encontrá-
la caminhando pela rua, na companhia da sua esposa,
de uma criança, sua cunhada, levando nas mãos uma
corda,  Gabriel  chamou-o  para  conversar
reservadamente a pouca distância; que ouviu quando
a vítima disse: “foi por pouco que não peguei a sua
irmã”, tendo dito também “que seria melhor Gabriel e
sua família ir embora de Cabedelo se não iria matá-
los”;  que  depois  de  dito  isso  percebeu  que  Gabriel
ficou irritado e sacou uma arma e efetuou mais de dos
tiros  na vítima;  que o interrogado vendo aquilo  saiu
logo do local e se dirigiu a sua casa; que umas seis
horas depois, quando o interrogado se encontrava na
casa do seu vizinho Franci a polícia chegou e lhe deu
voz de prisão;(...) que não tem nada a ver com o fato
narrado na denúncia(...)”

O  Menor  Álvaro  Gabriel  Alves  de  Albuquerque, quando

inquirido em Juízo, (mídia – fl.  209), afirmou que o depoimento prestado na

esfera  policial  (fls.  11/12),  não são verdadeiros  e que sozinho efetuou seis

disparos contra a vítima, os quais ocasionaram a morte desta. Além de afirmar

que a arma estava em seu poder a qual foi entregue à polícia. 

Por  sua vez,  a versão das testemunhas indicadas na denúncia

Moisés Cardoso da Silva e  Emmanuel Sérgio Gabriel de Paiva, tanto na

esfera policial (06/09), quando em Juízo (mídia – fl. 209), alicerçou a autoria

delitiva atribuída ao acusado no depoimento do menor infrator Álvaro Gabriel

Alves de Albuquerque,  conhecido por  “Gabriel  Bicudo”, de que ele  teria

efetuado três disparos de arma de fogo na vítima e em seguida entregado a

arma ao acusado, porém, tal versão não fora corroborada em Juízo.

Desembargador João Benedito da Silva
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Aos jurados foram postas duas versões: a tese da acusação de

que o réu cometeu o crime de homicídio qualificado, e a da defesa, da negativa

de autoria, acolhida pelos juízes de fato.

No caso,  tendo em vista  a narrativa apresentada nos autos,  o

Conselho de Sentença, ao acolher a tese levantada pela defesa, não pode ser

considerada manifestamente  contrária  as  provas,  visto  que a  tese  acolhida

pelos  jurados  têm  respaldo  no  contexto  probatório,  não  estando,

completamente, dissociada da prova constante dos autos.

Neste sentido, segue o entendimento doutrinário:

“Não  é  qualquer dissonância entre o veredicto  e
os elementos de convicção 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, nesse sentido o doutrinador Paulo Rangel, afirma:

“A lei é clara em dizer: decisão dos jurados mani-
festamente contraria as provas dos autos. Em ou-
tras palavras: não pode haver suporte probatório
para a decisão dos jurados. Se houver, a decisão
não será  manifestamente  contrária,  pois os jura-
dos  são  soberanos  em suas  decisões.”  (  Direito
Processo  Penal  –  17ª.  ed.,  Lumen  Juris,  2010  -  p.
1487). Grifo original.

Corroborando com o entendimento supramencionado, segue os

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal nº 0001687-08.20013.815.0731

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)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL –
DIREITO  PROCESSUAL  PENAL  -  HOMICÍDIO
QUALIFICADO  –  TRIBUNAL  DO  JÚRI  -
CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
APELAÇÃO  DA  DEFESA  PROVIDA  PELO
TRIBUNAL  DE  ORIGEM  -  DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS
AUTOS  (ART.  593,  III,  "d",  DO  CPP)  -  PROVA
COLHIDA  EXCLUSIVAMENTE  NA  FASE  DO
INQUÉRITO  POLICIAL  (ART.155,  DO  CPP)  -
INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA  -IMPOSSIBILIDADE
DE INVERSÃO DO JULGADO -NECESSIDADE DE
AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA 7/STJ -
AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO  PROVIDO. 1.
Existindo duas versões amparadas pelo conjunto
probatório é de ser preservado o juízo feito pelo
Conselho  de  Sentença,  soberano  na  análise  da
prova. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo
fáticoprobatório, entendeu que os jurados se valeram
dos depoimentos dos envolvidos no crime colhidos na
fase policial, não confirmados em Plenário e tampouco
corroborados por outras provas produzidas sob o crivo
do  contraditório,  fazendo  incidir  o  óbice  da  Súmula
7/STJ a desconstituição de tal entendimento. 3. Agravo
regimental  não  provido.  (STJ,  AgRg  no  REsp
1366656/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA
TURMA, julgado em 19/08/2014, Dje 26/08/2014)

“Tratando-se de julgamento pelo Tribunal do Júri,
a cassação, quanto ao mérito de seu decisório, só
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

Desembargador João Benedito da Silva
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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, a meu ver, sabido bem avaliar a prova dos autos e decidir conforme

sua consciência.

Não  obstante,  o  Ministério  Público  afirme  que  há  provas  no

sentido  de  que  o  apelado  fora  um dos  autores  do  delito  ora  em deslinde,

exsurge  dos  autos  indícios  suficientes  da  não  participação  do  acusado  no

homicídio, o que ampara a tese de negativa de autoria acolhida pelos jurados. 

Assim, não há no presente caso razões convincentes de que a

decisão  proferida  pelo  Sinédrio  Popular  se  mostre  contrária  à  prova  autos,

porquanto existem claras evidências acerca do não envolvimento do acusado

no fato delituoso, circunstância que valida o julgamento proferido em Plenário.

Daí  porque  e  diante  de  todo  o  mais  quanto  exposto, NEGO

PROVIMENTO ao apelo.

 É como voto.

        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, em

substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator, e Márcio Murilo

Desembargador João Benedito da Silva
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da Cunha Ramos. Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes

Ferreira, Promotor de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 05

(cinco) dias do mês de abril de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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