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A C Ó R D Ã O
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APELAÇÃO  CRIMINAL.  DOS  CRIMES
CONTRA  A  VIDA.  JÚRI.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  ART.  121,  §  2º,  I  E  IV DO
CÓDIGO  PENAL. MOTIVO  TORPE.  À
TRAIÇÃO,  DE  EMBOSCADA,  OU
MEDIANTE  DISSIMULAÇÃO  OU  OUTRO
RECURSO  QUE  DIFICULTE  OU  TORNE
IMPOSSÍVEL  A  DEFESA  DO  OFENDIDO.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  APELO
INTERPOSTO  À  LUZ  DA ALÍNEA “D”  DO
INCISO  III  DO  ART.  593  DO  CPP.
PRELIMINAR.  NULIDADE  DA  SENTENÇA
POR VIOLAÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE
DEMONSTRAÇÃO  DE  PREJUÍZO.  MÉRITO.
JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS
AUTOS.  INSUBSISTÊNCIA.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  CERTA.
JURADOS  QUE  OPTARAM  POR  UMA DAS
VERSÕES  CONSTANTES  DOS  AUTOS.
SOBERANIA  DO  VEREDICTO.  DECISÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

1. No processo penal, a falta da defesa constitui
nulidade  absoluta,  mas  a  sua  deficiência  só  o
anulará se houver prova de prejuízo para o réu".
(Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal).

2.  Para  que  a  decisão  seja  considerada
manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos  é
necessária  que  seja  escandalosa,  arbitrária  e
totalmente  divorciada  do  contexto  probatório,
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nunca  aquela  que  opta  por  versão  existente  na
sustentação da acusação.

3. No Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos é
princípio constitucional absoluto, só sendo possível
seu  afastamento  quando  a  decisão  do  Sinédrio
Popular não encontrar respaldo nas provas colhidas
no processo,  razão por que não merece censura o
veredicto  que  se  encontra  embasado  no  conjunto
probatório.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal, acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  a  unanimidade,  em rejeitar  a  preliminar  e,  no  mérito,  negar
provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Oficie-se.

RELATÓRIO

Perante o 2º Tribunal do Júri da Capital/PB, Ivanildo da Silva
Alves, alcunhado “Galeguinho”, foi denunciado, nos termos do art. 121, § 2º, II, III e
IV c/c o art. 29, do Código Penal, por estar envolvido no assassinato de José Gabriel
de Lima Soares (fls. 02-04).

Segundo a denúncia, no dia 28 de abril de 2013, por volta de
20:00 horas, nas proximidades do “Mercadinho Amor de Mãe”, localizado no bairro
dos  Ipês,  nesta  capital,  o  acusado,  Ivanildo  da  Silva  Alves,  por  motivo  fútil,
utilizando-se de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida
de José Gabriel de Lima Soares, conhecido como “Gabi”, mediante disparos de arma
de fogo. 

Narra a inicial acusatória, que a vítima estava na companhia da
testemunha ocular de nome “Rivanildo”, em uma Praça, conhecida como “Praça do
Amor  de  Mãe”,  quando  fora  alvejada,  inopinadamente,  após  perguntar  ao
denunciado  se  ele  se  lembrava  de  “Isaurinha”,  momento  em  que  o  mesmo
respondeu:  “lembra  disso  aqui”  e  sacou uma  arma  de  fogo,  efetuando 06 (seis)
disparos contra a vítima. Ato contínuo, foi até a residência de um parente avisar
acerca do fato delituoso que acabara de praticar.

 A denúncia foi recebida em 20 de fevereiro de 2014, ocasião em
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que foi decretada a prisão preventiva de Ivanildo da Silva Alves (fls. 70/75). 

Instruído regularmente o processo e oferecidas as alegações finais
(fls. 204-207 e 210-212), a MM. Juíza singular pronunciou o réu Ivanildo Alves da
Silva, nos  termos  do  art.  121,  §  2°,  I  e  IV, do  Código  Penal,  submetendo-o  a
julgamento perante o 1º Tribunal do Júri da Capital/PB (fls. 213-216).

Trânsito em julgado da decisão de pronúncia (fl. 219).

Submetido  a  julgamento  pelo  Sinédrio  Popular,  no  dia
27.06.2017, os jurados, após se depararem com o pleito defensivo pela absolvição de
Ivanildo da Silva  Alves, por  negativa  de autoria, não acolheram a tese defensiva
apresentada e condenaram o acusado como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, I e
IV do CP, a uma pena definitiva de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em
regime inicialmente fechado, nos termos da sentença de fls. 262-264.

Ata de Julgamento às fls. 259-261.

Inconformado, apelou o réu Ivanildo Alves da Silva (fl. 260), com
base no art. 593, III, “d”, do CPP, alegando, em suas razões recursais (fls. 267-277),
preliminarmente,  que  seja  reconhecida  a  nulidade  do  processo  e  da  sentença  se
pronúncia, ante a evidente fragilidade da defesa. 

No  mérito,  afirma  que  a  decisão  dos  jurados  encontra-se
manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que, as provas que embasaram a
condenação são frágeis, rogando, ao final, pelo provimento do recurso para anular o
julgamento,  com a  submissão  do  réu  a  novo  Júri.  Subsidiariamente,  que  a  pena
aplicada seja reduzida por encontra-se exacerbada.

Contrarrazões ministeriais às fls. 277-281, pelo não provimento
do recurso, para manter o julgamento recorrido.

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em
Parecer, opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 289-292).

Corrija-se,  no  entanto,  o  nome  recorrente,  eis  que  consta  na
sentença  condenatória,  bem como na  autuação  destes  autos  o  nome de  Ivanildo
Alves  da  Silva,  quando  seu  nome  correto  é  Ivanildo  da  Silva  Alves  (conforme
documento de fl. 225).

 Lançado o relatório (fls. 309-309/V), os autos foram para o douto
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Revisor, que, com ele concordando, pediu dia para julgamento (fl. 310).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL:

O recurso é tempestivo, já que interposto em 27/06/2017 (fls.
260), e a sentença foi proferida na sessão do júri que se realizou na mesma data (fls.
262/264). Além de ser adequado e não depender de preparo, por tratar-se de ação
penal pública (TJ/PB Súmula n° 24). 

Todavia,  antes  de  analisar  o  mérito  do  recurso  é  preciso
delimitar o âmbito de seu conhecimento.

É sabido que nas decisões provenientes do Tribunal do Júri  o
recurso é restrito,  devendo o recorrente,  no momento da interposição, indicar,  de
forma precisa,  em qual dos dispositivos previstos no art.  593,  inciso III  do CPP,
consiste seu inconformismo.

Pois  bem.  No  caso  em  apreço,  o  recorrente,  através  de  seu
advogado  constituído,  na  ata  da  sessão  do  júri  às  fls.  260,  formulou  seu  apelo
lastreado na hipótese do art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP, ou seja, julgamento
contrário à prova dos autos.

No entanto, ao apresentar suas razões, o causídico, inovou e a fez
desenvolvendo baseado no pleito absolutório ante a ausência de provas, bem como na
injustiça  no  tocante  a  aplicação  da  pena,  argumentando  que  houve  exasperação,
pugnando assim pela redução da pena aplicada, hipóteses previstas nas alíneas “c” e “d”
do inciso III do art. 593 do CPP, porquanto fora dos limites traçados no apelo, violando
a Súmula 713 do STF:

Súmula n° 713 do STF - “O efeito devolutivo da
apelação  contra  decisões  do  júri  é  adstrito  aos
fundamentos da sua interposição.”

O mérito recursal, portanto, será atinente tão somente às balizas
constantes do termo de apelação, vale dizer, no tocante à alínea “d” do art. 593, III
do CPP, não englobando, pois, a análise da alínea “c”, matéria da qual não se toma
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conhecimento.

  Portanto,  admito  o  processamento  da  presente  apelação,  tão
somente com relação a hipótese do art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP.

2. DA PRELIMINAR:

2.1. NULIDADE POSTERIOR A PRONÚNCIA (ART. 593,
III, “A”, DO CPP) - CERCEAMENTO DE DEFESA:

Preliminarmente,  alega a  defesa,  em suas  razões recursais  (fls.
267-277), que há nulidade do processo e na sentença de pronúncia, ante a evidente
fragilidade da defesa, sustentando que houve deficiência, má atuação e inércia de seu
advogado  constituído,  por  não  ter  praticado  atos  importantes  em  proveito  do
apelante, causando-lhe prejuízo.

                                  Todavia, não há como não há como acolher a nulidade suscitada.

Cumpre ressaltar, inicialmente, que não há que se falar em nulidade
dos atos praticados no transcurso da instrução, tendo em vista não somente a ausência
de respaldo legal para tal discussão, como também, nos termos do art. 565 do CPP, a
impertinência de insurgência contra circunstâncias às quais o ora apelante deu causa. 

No  presente  feito,  não  há  que  se  falar  de  nulidade  por
cerceamento do direito de defesa, visto que é possível perceber que o recorrente foi,
devidamente,  assistido por seu advogado,  o  qual  atuou durante  todo o processo,
desempenhando a  contento o  munus que lhe  competia,  pois  apresentou as  peças
defensivas necessárias (fls. 81-106, 116/v-122, 130-133, 135-145 e 210-212), juntou
documentos,  arrolou testemunhas e participou da instrução,  não se vislumbrando
nenhum prejuízo à sua defesa.

A ampla defesa em matéria de processo penal apresenta-se sob
dois aspectos, quais sejam: 1) a autodefesa, que é exercida pelo próprio acusado; 2) a
defesa técnica, consubstanciada na assistência por profissional habilitado e com o
conhecimento técnico suficiente para garantir a paridade de armas, sendo, por esse
motivo, indispensável à ação penal.

A não  observância  de  tal  garantia,  ou  seja,  a  inexistência  de
defesa técnica, encerra a nulidade absoluta do procedimento.

Hipótese  diversa  é  aquela  em  que  o  réu  se  faz  assistir  por
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procurador ou defensor público, mas este profissional realiza uma defesa deficitária.
Nestes  casos,  faz-se  necessária  a  análise  do  caso  concreto  para  aferir  se  tal
deficiência causou prejuízo à ampla defesa.

Seguindo  nessa  linha  de  pensamento,  o  E.  Supremo  Tribunal
Federal  editou a Súmula n° 523,  que reza:  “No processo penal,  a  falta  de defesa
constitui  nulidade  absoluta,  mas  sua deficiência  só o anulará  se  houver  prova  de
prejuízo para o réu”.

Como se percebe, a referida Súmula 523 do STF apresenta duas
situações quando se trata de nulidade envolvendo a defesa do acusado: 1) a “falta”
de defesa técnica; 2) a “deficiência” da defesa técnica.

Na primeira, a “falta” de defesa técnica gera nulidade absoluta.
Na segunda, a “deficiência” da defesa técnica precisa que seja comprovado o efetivo
prejuízo para o acusado, de modo que é tratada como nulidade relativa, nos termos
do art. 563 do CPP (Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa), que se refere ao princípio pas de nullité
sans grief (não há nulidade sem prejuízo).

Assim, ficou consolidado “no âmbito dos tribunais superiores o
entendimento de que apenas a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta da
ação penal, sendo certo que eventual alegação de sua deficiência, para ser apta a
macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo
prejuízo  para  o  acusado,  tratando-se,  pois,  de  nulidade  relativa”  (STJ  -  HC
320.621/SP - Rel. Des. Conv. Leopoldo de Arruda Raposo - DJE 18/08/2015).

Vejamos mais arestos sobre o assunto:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE
RESPONSABILIDADE.  PREFEITO.  ALEGADA
NULIDADE PROCESSUAL POR DEFICIÊNCIA
DA  DEFESA  TÉCNICA.  AUSÊNCIA  DE
DEMONSTRAÇÃO.  TESES  DEFENSIVAS
DEVIDAMENTE  APRESENTADAS.  PREJUÍZO
NÃO  EVIDENCIADO.  APLICAÇÃO  DO
ENUNCIADO  N.  523  DA  SÚMULA  DA
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  [...].
RECURSO  NÃO  PROVIDO.  Não  se  verifica  a
alegada violação aos princípios do devido processo
legal e da ampla defesa, por deficiência na defesa
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técnica,  porquanto  o  paciente  foi  assistido  por
profissionais  livremente  constituídos,  foram
arroladas as testemunhas tidas como necessárias e
formuladas, em ambas as peças, teses defensivas. A
posterior  discordância  em  relação  à  profundidade
das  teses  defensivas  então  apresentadas,  ou  em
relação  às  estratégias  adotadas  pelos  profissionais
então constituídos não tem o condão de macular de
nulidade  o  ato,  uma  vez  que  o  réu  não  pode  ser
considerado  indefeso.  Não  demonstrado  prejuízo
concreto à defesa do paciente, aplica-se ao caso o
princípio do pas de nullité sans grief, nos termos do
art. 563 do Código de Processo Penal e da Súmula
n. 523 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
”no  processo  penal,  a  falta  de  defesa  constitui
nulidade  absoluta,  mas  a  sua  deficiência  só  o
anulará  se  houver  prova  de  prejuízo  para  o  réu”.
(STJ -  RHC 41.517/PI  -  Rel.  Des.  Conv.  Ericson
Maranho - DJE 18/06/2015).”

“Não há falar em nulidade por deficiência de defesa
técnica,  quando  verificado  que  na  resposta  à
acusação  e  nas  alegações  finais,  embora
sucintamente, foram realizados pedidos. Além disso,
no  processo  penal,  a  falta  da  defesa  constitui
nulidade  absoluta,  mas  a  sua  deficiência  só  o
anulará  se  houver  prova  de  prejuízo  para  o  réu”.
(Súmula  nº  523  do  Supremo  Tribunal  Federal).”
(TJSC  -  ACR  2015.017422-2  -  Rel.  Des.  Paulo
Roberto Sartorato - DJSC 10/09/2015).”

“Nos  termos  da  Súmula  nº  523  do  Supremo
Tribunal Federal, a deficiência de defesa só acarreta
a  anulação  do  processo  quando  demonstrado  o
prejuízo.  Logo,  se  o réu tem defensor constituído
em todos os atos processuais e apresenta as peças
necessárias  para  a  sua  defesa,  não  há  falar  em
ofensa à ampla defesa.” (TJSC - ACR 2013.072088-
9  -  Rel.  Des.  Roberto  Lucas  Pacheco  -  DJSC
17/08/2015).”
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Por conseguinte, vejo que a defesa do apelante atuou em todos os
atos processuais e apresentou as peças necessárias para a defesa, bastando observar,
para  tanto,  os  argumentos  contidos  na  defesa  preliminar  (fls.  130-133),  quando
atacou a acusação, defendendo a inocência do réu, bem como nas alegações finais
(fls. 210-212), onde apontou a inexistência de provas sobre a autoria delitiva, no que
pleiteou a absolvição.

Assim  sendo,  inexiste  qualquer  nulidade  referente  aos  atos
praticados no curso da instrução da presente ação penal, uma vez que a escolha do
patrono  constitui  prerrogativa  do  réu  e  este,  por  sua  vez,  deixou  de  proceder  à
substituição daquele no momento oportuno. 

Outrossim, com a sentença de Pronúncia exarada, precluem-se os
atos processuais já consignados, nada havendo a reconhecer em termos de prejuízo à
parte.  

Consoante  se  verifica  nos  autos,  além  de  não  ter  sido
demonstrado qualquer prejuízo, a defesa não referendou a indispensável consignação
em ata (fl. 260), restando o pleito precluso, observando-se o regular processamento
da Sessão nos termos dos arts. 473 e seguintes do Código de Processo Penal.

Ora, como já é sabido, a lei processual indica o momento certo
para a arguição das nulidades relativas, sob pena de serem convalidadas. 

No caso do Júri (art. 571, V, do CPP), as nulidades ocorridas após
a  pronúncia,  em  plenário,  ou  na  sala  secreta,  deverão  ser  arguidas  logo  após
ocorrerem e devem ser consignadas em ata. 

A propósito, vejamos a jurisprudência: 

“A ausência  de  reclamação  ou  protesto  da  parte
interessada  reveste-se  de  aptidão  para  gerar,  de
modo  irrecusável,  a  preclusão  de  sua  faculdade
processual  de  arguir  qualquer  nulidade  porventura
ocorrida. O silêncio da parte tem efeito convalidador
dos  vícios  eventualmente  verificados  durante  o
julgamento, ressalvados os defeitos e irregularidades
que, por sua seriedade e gravidade, hajam induzido
os jurados a erro, dúvida, incerteza ou perplexidade
sobre  o  fato  objeto  de  sua  apreciação  decisória.
Precedentes”  (STF  -  HC  68.643-5-DF  -  1ª  T.
Rel.Min. Celso Mello - RT-678/399). 
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“As nulidades ocorridas posteriormente à pronúncia
deverão  ser  arguidas  logo  em  seguida  ao
apregoamento  das  partes  e  as  do  julgamento  em
Plenário,  logo  depois  que  ocorrerem,  sem  o  que
serão  consideradas  sanadas”.  (TJPR  –  AP –  Rel.
Costa Lima – RT 465/340).

“A legislação adjetiva penal indica o momento em
que as nulidades devem ser arguidas, sob pena de
serem consideradas sanadas. No caso do Júri, se a
nulidade é posterior à pronúncia, deve ser levantada
durante o julgamento, tal como dispõe o art. 571, V,
do CPP” (TJSP – AP – Rel. Weiss de Andrade – RT
472/312).

Sendo  esse  o  panorama  dos  autos,  não  constato  qualquer
irregularidade que tenha o condão de nulificar o feito.

                            3. DO MÉRITO:

                           3.1.   JULGAMENTO CONTRÁRIO AS PROVAS DOS
AUTOS:
                             

No presente recurso apelatório, sustenta a sua defesa nos termos
da  alínea “d” do inciso III do art. 593 do CPP, que a sentença seja reformada, por ter
a decisão do Sinédrio Popular sido contrária ao acervo probatório, uma vez que não
existe prova suficiente para justificar uma condenação, suplicando, em decorrência
disso, a anulação do julgamento para que seja realizado um novo Júri.

Passando à análise dos fundamentos postos pela defesa, vez que o
seu intento é o de cassar o julgamento do Júri Popular, para que outro seja realizado e,
com isso,  lograr  a  absolvição,  entendo ser  desmerecedor  de  acolhimento  o  apelo
interposto, dada a condição suprema do Conselho de Sentença em suas decisões.

Em plenário,  a  tese  apresentada  ao  Conselho de  Sentença  pela
defesa foi a de  negativa de autoria  (fls. 260), porém, os jurados optaram por não
acolhê-la. E, em que pese o inconformismo do apelante, não se percebe razão em sua
súplica  recursal,  haja  vista  estar  a  decisão  tomada  pelo  Conselho  de  Sentença
embasada em provas constantes dos autos sopesada as teses levantadas durante o
julgamento.
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O inciso XXXVIII,  alínea c do art.  5º da Constituição Federal
dispõe:

Art. 5º, inc. XXXVIII.  É reconhecida a instituição
do  júri,  com  a  organização  que  lhe  der  a  lei,
assegurados:
(...)
c) a soberania dos veredictos

A alínea mencionada dispõe de um princípio relativo, vez que a
decisão do júri popular pode ser anulada quando for absolutamente contrária à prova
dos autos, sendo este o intento do recorrente.

Todavia,  à  luz  das  provas  colhidas,  não  se  vislumbra  que  a
decisão  tomada  pelos  jurados  tenha  se  dado  de  forma  discrepante  por  haverem
acolhido uma das teses extraídas do processo.

Assim, verifica-se no julgamento procedido pelo Tribunal do Júri,
no dia 27 de junho de 2017, que os juízes do fato, por maioria absoluta, rejeitaram a
tese  ventilada  pela  defesa,  a  negativa  de  autoria,  reconhecendo  que  o  apelante
concorreu para a prática do crime, sendo o autor dos disparos que ceifou a vida da
vítima, José Gabriel de Lima Soares, conhecido como “Gabi”.

De  fato,  os  jurados  que  compuseram o  1°  Tribunal  de  Júri  da
Comarca da Capital/PB, após se defrontarem com as teses apresentadas e de serem
provocados  pelas  quesitações  (fls.  257)  que  lhes  foram  perguntadas  (condenação
versus negativa  de autoria),  reconheceram que o  apelante  foi  coautor  do  crime de
homicídio qualificado, julgando, assim, de acordo com o que foi posto em plenário, no
que resolveram condená-lo.

 
No caso em epígrafe, verifica-se, de plano, que a materialidade

restou  comprovada  pelo  Laudo  Cadavérico  (fls.  36-40),  bem  como,  pelos
depoimentos testemunhais colacionados.

Quanto à autoria, apesar de o recorrente negar a prática delitiva,
esta  restou  devidamente  comprovada  a  partir  dos  depoimentos  das  testemunhas
ouvidas  (fls.  15-19;  44-45;  48;  60-61;  153  e  175),  as  quais  foram incisivas  em
declinar a autoria em desfavor do apelante, bem como pelo depoimento do próprio
réu prestado em juízo.

Assim,  consoante se depreende nos  autos,  ao ser  interrogado,
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Ivanildo Alves da Silva afirmou (fls.223-224):

“(…) No dia de hoje, por volta de 10hs da manhã
foi abordado por um policial civil que disse que o
interrogado  estaria  preso  em  decorrência  de  um
mandando de prisão, tendo sido dado voz de prisão
e  encaminhado  para  esta  delegacia  especializada;
QUE no dia 28 de abril de 2013, por volta 20:00 hs,
chegou  no  Clube  Ponte  Preta  em  Mandacaru  e
começou a beber e usar cocaína; QUE o interrogado
não se recorda bem do homicídio praticado, mas no
dia seguinte seu amigo disse que o interrogado teria
matado GABRIEL; QUE o interrogado depois do
clube foi deixado por seu amigo MICHAEL numa
quadra perto do colégio no Bairro dos Ipês, e foi a
pé  sozinho  e  viu  a  vítima  "GABI"  na  praça,
juntamente com outras pessoas; QUE o interrogado
passou e olhou para vítima, a qual apenas balançava
a cabeça num tom de provocação e ria;  QUE foi
para sua residência que ficava perto e dentro do seu
quarto pegou um revólver calibre 38 e retornou para
praça;  QUE  ao  chegar  na  praça  e  ver  a  vítima
"cegou"  e  foi  logo  efetuando  vários  disparos  de
arma de fogo em direção a ela; QUE saiu correndo
do local do crime e fugiu; QUE o motivo do crime
foi pelo fato da vítima "GABI" andar com a irmã do
interrogado  IVANILDA,  e  ter  tomando
conhecimento  que  a  vítima queria  levar  sua  irmã
para  o  "cheiro  do  queijo",  também  pelo  fato  do
amigo  da  vítima  de  nome  "JOAIS"  ficar  ligando
para  sua  irmã  a  ameaçando  de  morte;  QUE
ameaçavam  sua  irmã  pelo  fato  dela  andar  com
pessoas de facções rivais relacionados ao tráfico no
bairro dos Ipês; QUE a arma do crime o declarante
foi pego com ela na cidade de Alagoa Grande/PB e
foi preso durante 4 dias; QUE comprou a arma de
fogo na feira oitizeiro; QUE depois deste crime não
teve mais paz na vida e se arrepende de ter matado
"GABI"; QUE conhecia a vítima apenas de vista e
nunca falou nada com ele; QUE não matou a vítima
por  preconceito  pelo  fato  dele  ser  homossexual;
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QUE somente respondeu pelo porte ilegal de arma
de fogo no ano de 2014; QUE bebe,  mas apenas
usou  cocaína  no  dia  em  que  praticou  este
homicídio”. 

Outrossim, em que pese a testemunha ocular, Rivanildo Chalega,
tenha reconhecido pessoa diversa do acusado por ocasião da sessão de julgamento,
cabe  destacar  que o  homicídio  ocorreu há  04 (quatro)  anos,  não sendo razoável
exigir daquele uma recordação fiel das características deste. 

Ao contrário do que pretende fazer  crer  o recorrente,  os autos
demonstram, de forma inconteste, a materialidade e a autoria delitiva, estando, pois,
em perfeita harmonia com o julgamento proferido pelo Júri Popular.

Ademais, só se admite que seja o julgamento anulado quando a
decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia integralmente da
prova dos autos, o que não verifica-se no caso em tela.

Logo, não vislumbrando qualquer discrepância entre o veredicto
guerreado e os elementos probatórios carreados aos autos, há de negar-se provimento
ao recurso manejado. 

Nesse sentido,  atente-se para a brilhante doutrina do festejado
Júlio Fabbrini Mirabete: 

“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” (in Código
de Processo Penal Interpretado, 10ª ed., pág. 1481,
São Paulo: Editora Atlas, 2003).  

A  respeito  da  matéria  em  estudo,  a  jurisprudência  segue  a
orientação doutrinária, como se extrai dos seguintes pronunciamentos dos tribunais
pátrios:

“A  decisão  do  Júri  que,  com  supedâneo  nos
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elementos constantes dos autos, opta por uma das
versões apresentadas não pode ser anulada, sob a
alegação de ser contrária à prova dos autos, pois
tal procedimento só se justifica quando a decisão
dos jurados é arbitrária, totalmente dissociada do
conjunto probatório” (in RT 675/354-5). 

TJRS: “Júri.  Decisão manifestamente contrária à
prova  dos  autos.  Inocorrência.  Veredicto  que
encontra  apoio  no  conjunto  probatório  (...).  A
decisão do Tribunal do Júri que encontra apoio na
prova é legítima, pois, julgando aquele por íntima
convicção,  a  escolha  está  no  âmbito  da  sua
soberania,  que  reside,  exatamente,  na
desnecessidade  de  fundamentação.  Assim,  não
pode o Tribunal de Justiça substituir-se ao Tribunal
do Júri  para  dizer  se  esta  ou aquela  é  a  melhor
solução.  Só  está  autorizado  a  tanto  quando  a
decisão desgarrar da prova” (in RT 747/742). 

E ainda:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. JÚRI. ALEGAÇÃO
DE  AUSÊNCIA  DO  DOLO  DE  MATAR.
JULGAMENTO  CONTRÁRIO  À  PROVA DOS
AUTOS  NÃO  CARACTERIZADO.  PENA.
FIXAÇÃO  NA  FORMA  LEGAL.
CONFIRMAÇÃO  DA  SENTENÇA.  1)  Só  se
cogita  em  decisão  manifestamente  contrária  às
provas  dos  autos  quando  ela  se  dissocia  de  seu
conjunto  probatório,  mostrando-se,  por  isso,
visceralmente  contrária  à  verdade  apurada  no
processo.  Inteligência  do  art.  593,  do  CPP;  2)
Havendo duas versões para o crime de homicídio,
a escolha pela mais verossímil, caracteriza opção
lícita do tribunal do júri, juiz natural da causa, sem
vez para alegações de nulidade; 3) Fixada a pena
conforme com a decisão dos jurados e as regras do
sistema trifásico de dosimetria penal [CP, art. 68],
mantém-se  inalterada  a  reprimenda;  4)
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Improvimento do recurso de apelação”.  (TJAP –
Processo  nº  0030370-23.2008.8.03.0001  -  Rel.
Des. Raimundo Vales – DJ: 17/04/2012) - grifei. 
  
“JÚRI.  PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
MOTIVO  TORPE.  ALEGAÇÃO  DE  DECISÃO
CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS.
PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DA
PENA E DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL
ABERTO.  DESPROVIMENTO.  Frise-se,  quanto
ao  conceito  de  ""julgamento  manifestamente
contrário à prova dos autos"", que é pacífico que o
advérbio manifestamente  (art.  593,  III,  ""d"",  do
CPP) dá bem a idéia de que só se admite seja o
julgamento anulado quando a decisão do Conselho
de  Sentença  é  arbitrária,  porque  se  dissocia
integralmente da prova dos autos. Não é o caso,
quando  ressalta  a  confissão  do  réu,  corroborada
por  outras  provas  colhidas  sob  o  crivo  do
contraditório,  optando  o  Conselho  de  Sentença
pela versão sustentada em plenário e amparada na
prova dos autos. Quanto à pena, afastada a análise
negativa  da  conduta  social,  em  observância  à
Súmula nº 444 do STJ, reduz-se a pena-base fixada
na sentença. Destaque-se que a Lei nº 12.015/2009
retirou  a  multa  da  penalização  do  crime  do  art.
244-B do Estatuto da Criança e  do Adolescente.
Correto o regime prisional inicial fechado, quando
se trata de crime hediondo. Apelação parcialmente
provida”. (TJDF – Processo nº 2007.07.1.024167-8
-  Rel.  Desig.  Des.  Mario  Machado  –  DP:
24/04/2012 - Pág. 179) - grifei

Este, também, tem sido o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  CONSELHO  POPULAR.
CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
APELO.  PRELIMINARES.  AUSÊNCIA  DE
QUESITAÇÃO.  COAUTORIA.  PRECLUSÃO.
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PARTICIPAÇÃO  DE  MENOR  IMPORTÂNCIA.
INOVAÇÃO  APÓS  CONCLUSÃO  DA
INSTRUÇÃO  PROCESSUAL.
INADMISSIBILIDADE.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À
PROVA DOS AUTOS. DUAS VERSÕES SOBRE
O  FATO.  PRINCÍPIO  CONSTITUCIONAL  DA
SOBERANIA  DO  JULGAMENTO.
CONDENAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DO
VEREDICTO POPULAR. APELO DESPROVIDO.
Conforme o artigo 571, VIII do CPP, as nulidades
ocorridas  no  julgamento  em Plenário  deverão  ser
arguidas  logo  depois  de  ocorrerem.  Caso  não
suscitadas nesse instante,  ocorrerá  o fenômeno da
preclusão, não havendo mais o que ser alegado. 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. 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.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00029860420118150371,  Câmara  Especializada
Criminal,  Relator  DES.  JOÃO  BENEDITO  DA
SILVA , j. em 31-08-2017).” 

“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
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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. (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00021654720108150981,  Câmara  Especializada
Criminal,  Relator  DES.  ARNÓBIO  ALVES
TEODÓSIO , j. em 27-07-2017)”.
 

Nesse contexto, se o Tribunal Popular, apreciando os elementos
probantes,  firmou  seu  convencimento  adotando  a  versão  que  lhe  pareceu  mais
convincente,  não  há  que  se  infirmar  a  vontade  dos  juízes  de  fato,  posto  que
acobertada  pelo  manto  da  soberania  dos  veredictos,  constitucionalmente  prevista
(CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”).

Por  tais  considerações,  em harmonia  com o  parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça, nego provimento ao apelo.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Des. Carlos  Martins Beltrão
Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal  e  relator,  dele  participando  os  Exmos.
Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor, e o Exmo. Sr. Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Sr. Des.
Arnóbio Alves Teodósio).

Presente à sessão de julgamento o Exmo. Sr. Dr. Joaci Juvino da
Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos
10 de maio de 2018.

João Pessoa, 14 de maio de 2018.

    Des. Carlos Martins Beltrão Filho
             Relator             Relator
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