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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0001751-42.2016.815.0301 – 1ª Vara da Comarca de
Pombal/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Manoel Caboclo dos Santos Neto, vulgo “Beu”
ADVOGADO: Arnaldo Marques de Sousa (OAB/PB 3.467) 
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. DOS CRIMES CONTRA
A  VIDA.  JÚRI.  HOMICÍDIO.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  SENTENÇA  DO  JUIZ-
PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU
À  DECISÃO  DOS  JURADOS.  INOCORRÊNCIA.
ERRO NO TOCANTE A APLICAÇÃO DA PENA.
INEXISTÊNCIA. CORRETA FUNDAMENTAÇÃO E
APLICAÇÃO  DA REPRIMENDA.  JULGAMENTO
CONTRÁRIO  AS  PROVAS  DOS  AUTOS.
INSUBSISTÊNCIA.  DECISÃO  PROFERIDA COM
SUPEDÂNEO  NOS  ELEMENTOS  COLIGIDOS.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Não há que se falar em sentença do juiz-presidente
contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados se a
decisão  está  compatível  com  a  resposta  dos  juízes
naturais aos quesitos formulados.

2.  Não existe erro ou injustiça na aplicação da pena,
quando  o  magistrado  fundamenta  as  razões  do
quantum aplicado.

3. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a
decisão  dos  jurados  harmoniosa  com  o  conjunto
probante  existente,  do qual  se extrai  uma única  tese
acreditável, o que impossibilita novo julgamento, por
respeito à soberania dos veredictos.
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4.  Só  se  justifica  a  cassação  do  veredicto  popular,
quando inteiramente dissociado do acervo probatório,
nunca  aquele  que  opta  por  uma  das  versões
sustentadas em plenário, sob pena de se negar vigência
ao princípio constitucional da soberania do Tribunal
do Júri.

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

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo. Oficie-se.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara da Comarca de Pombal/PB, João Carlos Sousa
Inocêncio e Manoel Caboclo dos Santos Neto, vulgo “Beu”, devidamente qualificados,
foram denunciados nos termos do  art.  121,  § 2º,  IV,  do CP c/c o art.  1º  da Lei nº
8.072/90, em razão dos fatos a seguir narrados:

No dia 24/06/2016, por volta das 18h, nas proximidades do Bar
de Chica de Tadinha, localizado no bairro Janduy Carneiro, na cidade e Comarca de
Pombal/PB,  os  denunciados,  com intenção  de  matar,  mediante  recurso  que  tornou
impossível  a  defesa  do  ofendido  (surpresa),  mataram  Marcílio  de  Sousa  Luiz,
atingindo-o com disparos de arma de fogo.

Narra  a  inicial  que,  no  mencionado  dia  e  hora,  o  primeiro
acusado,  munido de arma de fogo, na garupa da motocicleta pilotada pelo segundo
denunciado, dirigiu-se até o local do crime e, lá chegando, de surpresa e sem qualquer
possibilidade de defesa do ofendido, passou a deflagar diversos disparos com arma de
fogo contra a vítima, ocasionando-lhe a morte.

Ultimada  a  instrução  criminal  e  oferecidas  as  alegações  finais
pelas partes, a juíza singular suspendeu o processo e o prazo prescricional com relação
ao denunciado João Carlos Sousa Inocêncio e, na mesma oportunidade, pronunciou o
acusado  Manoel Caboclo dos Santos Neto, vulgo “Beu”, como incurso nas penas do
art.  121,  §  2º,  IV,  do  CP  c/c  o  art.  1º  da  Lei  nº  8.072/90,  submetendo-o,  em
consequência, o caso à apreciação do Tribunal do Júri (fls. 180-188).
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O acusado  foi  submetido  a  julgamento  pelo  Sinédrio  Popular,
onde  restou condenado como incurso nas sanções do  art. 121, caput, do CP,  tendo a
MM Juíza aplicado a reprimenda da seguinte maneira (fls. 247-252):

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em 10
(dez)  anos  de  reclusão,  que  tornou  definitiva  diante  da  ausência  de  causas
modificativas, a ser cumprida em regime fechado.

Inconformado  com  a  decisão  vindicada,  o  acusado  apelou
tempestivamente, com fulcro no art. 593, III, “b”, “c” e “d”, do CPP (fls. 258; 265-
271).

Às fls. 272-276 foram apresentadas as contrarrazões ministeriais.

Seguiram os autos, já nesta instância, à douta Procuradoria-Geral
de  Justiça,  que,  em parecer  da  lavra  do  Dr.  Álvaro  Gadelha  Campos,  opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 292-295).

Lançado o  relatório,  foram os  autos  ao  Revisor,  que,  com ele
concordando, pediu dia para julgamento. 

É o relatório.

VOTO

- SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI
EXPRESSA OU À DECISÃO DOS  JURADOS (ART.  593,  III,  ALÍNEA “B”,
CPP): 

A r. sentença não divergiu da resposta dos jurados aos quesitos
formulados, bastando confrontar o decido fls.  244-245 (quesitos e respostas) com o
constante às fls. 247-252 dos autos (sentença).

Assim, não há que se falar em decisão contrária à lei expressa ou
à decisão dos jurados.

-  DO  ERRO  OU  INJUSTIÇA  NO  TOCANTE  À
APLICAÇÃO DA PENA (ART. 593, III, ALÍNEA “C”, DO CPP):

Nas  razões  apelatórias,  o  recorrente  pede  a  redução  da  pena,
alegando que ela foi aplicada de forma exacerbada.
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O apelante foi condenado nas penas do  art.  121, caput,  do CP,
tendo a magistrada aplicado a pena de forma fundamentada, não havendo modificação
a ser feita,  já que agiu com a discricionariedade que lhe  é outorgada e dentro dos
padrões legislativos.

Endossam-se, na íntegra, os fundamentos invocados pela Juíza de
Direito a quo, para a fixação da pena do réu, eis que se encontram adequadas ao caso
concreto, inexistindo erro na sua aplicação, tendo em vista que, ao dosá-la, obedeceu
aos imperativos da necessidade e suficiência à prevenção e reprovação do crime no
presente caso.

-  DO  JULGAMENTO  CONTRÁRIO  AS  PROVAS  DOS
AUTOS (ART. 593, III, ALÍNEA “D”, CPP):

Levando em consideração os fundamentos postos pela defesa do
recorrente,  entendo  ser  desmerecedor  de  acolhimento  o  apelo  interposto,  dada  a
condição suprema das decisões do Conselho de Sentença.

Não há como encontrar respaldo probante nas alegações postas
pelo apelante,  vez que, em momento algum, sua tese conseguiu rechaçar as provas
trazidas pela acusação.

No julgamento procedido pelo Tribunal do Júri, os juízes de fato
rejeitaram a tese ventilada pela defesa (negativa de autoria) e acolheram, por maioria de
votos, a tese ministerial, reconhecendo que o apelante foi um dos autores que efetuaram
disparos de arma de fogo contra a vítima Marcílio de Sousa Luiz.

À  vista  disso,  inconformado,  recorreu  o  acusado  para  esta
superior  instância,  alegando,  nesse  ponto,  divergência  entre  a  decisão  atacada  e  as
provas reunidas nos autos.

Existem  no  processo  várias  versões,  quais  sejam,  a  do
representante do Ministério Público, consistente na tese de que o apelante cometeu o
crime de homicídio e  a  da  defesa,  consistente  na negativa  de  autoria,  sendo esta
repelida pelos jurados. 

Ora, a tese defensiva do acusado não encontra guarida  no juízo
valorativo feito pelos jurados.
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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.

O  Boletim  de  Identificação  de  Cadáver  (fls.  11),  o  Laudo  de
Exame  Cadavérico  (fls.  12-14)  e  Laudo  Cadavérico  Odonto  Legal  (fls.  14-15),  as
declarações colhidas, faz-nos crer que agiu acertadamente o Conselho de Sentença, ao
decidirem pela condenação do recorrente.

O declarante Talison Alves do Nascimento, em seu depoimento
prestado em juízo (fls.  147 -  CD 02),  disse que estava bebendo com Marcílio  e o
sobrinho dele (Marcelo), quando passaram eles dois; que não sabia que era eles, ficou
sabendo pela boca do povo, porque não viu; que na hora dos disparos se abaixou e
correu; que depois soube que tinha sido Manoel Cabloco e João Carlos; que Marcelo
viu;  que Manoel  Cabloco era  quem pilotava a moto;  que desentendeu com o João
Carlos no dia do crime, por causa de namorada; que já teve um desentendimento com
Manoel Caboclo, porque ele já teria tentando matar o seu irmão; que ficou sabendo
pela população que os tiros seriam direcionados a ele.

Marcelo Luiz de Sousa, testemunha, afirmou em seu depoimento
prestado em juízo (fls. 147 - CD 03) que no momento do fato estava com a vítima e
Talison em pé, em frente a uma mesa no bar de Chica de Tadinha, quando então João
Carlos  passou atirando,  e  Marcílio  ao  ser  atingido,  caiu;  que  a  moto  estava  sendo
pilotada  por  Manoel  Caboclo;  que  os  disparos  poderiam ser  contra  Talison,  vulgo,
Talin, devido a um recente desentendimento com o acusado João Carlos; que ele deu
uns 04 tiros; que reconhece Manoel Caboclo como condutor da motocicleta.

A testemunha Mayara de Sousa Lima, ao ser inquirida, disse (fls.
147 - CD 03) que na hora do fato estava em um local nas proximidades do local, com
Marcelo e Taim, de onde visualizou o momento em que João Carlos chegou na garupa
do passageiro efetuando alguns disparos, atingindo a vítima; que não sabe que arma era
aquela;  que  após  a  prática  do  delito  João Carlos  fugiu;  que  confirma  que  Manoel
Caboclo pilotava a referida moto.

Não  há,  pois,  de  falar-se  em decisão  dissociada  da  prova  dos
autos.

Assim, tendo em vista as várias versões apresentadas e defendidas
no recinto das votações e que o Conselho de Sentença optou por aquela que julgou ser a
mais justa, resta estreme de dúvidas a convicção de que os jurados, ao desacolherem a
tese da defesa (negativa de autoria) e decidirem por condenar o apelante, firmaram seu
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entendimento  com  supedâneo  nos  elementos  de  convicção  existentes  no  caderno
processual.

Sobre o assunto, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  Homicídio  qualificado.
Art.  121,  §  2º,  incisos  II  e  IV,  do  Código  Penal
brasileiro.  Condenação.  Irresignação  defensiva.
Decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
Inexistência.  Escolha  pelo  Conselho  de  Sentença  de
uma  das  teses  apresentadas.  Veredicto  apoiado  no
conjunto probatório. Erro, injustiça e afronta à Lei no
concernente  à  aplicação  da  pena.  Inocorrência.
Circunstâncias  judiciais  desfavoráveis  do  art.  59  do
Código Penal devidamente fundamentadas. Pena-base
fixada acima do mínimo. Desprovimento do apelo.  A
decisão  do  tribunal  do  júri  somente  pode  ser
cassada  em  sede  recursal,  quando  se  apresentar
arbitrária, chocante e absolutamente divorciada do
conjunto probatório apurado na instrução criminal
e  não quando,  tão-somente,  acolhe uma das teses
possíveis  dos  autos.  Se  a  decisão  do  júri  se
fundamenta  em  elementos  razoáveis  de  prova
deverá ser mantida, sob pena de ofensa ao princípio
constitucional da soberania dos veredictos. (...)” A
escolha pelos jurados de tese que lhes parece a mais
aceitável  dentre  as  apresentadas  em  plenário,
respaldada no conjunto probatório, não pode ser taxada
de contrária à prova dos autos, em face do respeito ao
princípio  da  soberania  dos  veredictos”.  (TJPB;  APL
0002104-77.2012.815.0251;  Câmara  Especializada
Criminal;  Rel.  Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio;  DJPB
21/10/2014; Pág. 23)

E outros Tribunais pátrios:

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  APELAÇÃO
CRIMINAL.  TENTATIVA  DE  HOMÍCIDIO.
TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO EM PLENÁRIO
FUNDAMENTADA NAS ALÍNEAS A,  B,  C  E  D.
RAZÕES RECURSAIS EMBASADAS APENAS EM
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ALEGAÇÃO  DE  JULGAMENTO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIO  ÀS  PROVAS
DOS AUTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. TESES
APRESENTADAS  EM  PLENÁRIO.  OPÇÃO  DOS
JURADOS.  VEROSSIMILHANÇA.  DECISÃO
CONTRÁRIA  AO  CONJUNTO  PROBATÓRIO.
INOCORRÊNCIA. 1) Se ao recorrer no plenário do
júri a acusação embasou sua irresignação em todas as
alíneas do § 3º, do artigo 593, do código de processo
penal,  entretanto,  ao  apresentar  suas  razões,  adota
como  fundamento  somente  a  tese  de  julgamento
manifestamente  contrário  à  prova  dos  autos,  apenas
sob esse aspecto o apelo deverá ser conhecido. 2) a
opção  do  Conselho  de  Sentença  por  uma  das  teses
apresentadas em plenário é soberana, máxime quando
está  em  harmonia  com  os  elementos  de  prova
carreados aos autos. Assim, não há falar-se em decisão
manifestamente contrária à prova dos autos quando ela
encontra  amparo  no  conjunto  probatório  produzido
durante a instrução processual. 3) apelo não provido.
(TJAP;  Proc  0045864-15.2014.8.03.0001;  Câmara
Única; Rel. Des. Agostino Silvério; Julg. 08/03/2016;
DJEAP 10/06/2016; Pág. 40)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA.
CASSAÇÃO  DO  JULGAMENTO.  DECISÃO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  ÀS  PROVAS
DOS  AUTOS.  NÃO  OCORRÊNCIA.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  PENA-BASE.
OBSERVÂNCIA ÀS  DISPOSIÇÕES  DO  ART.  59
DO  CÓDIGO  PENAL.  MANUTENÇÃO.  I.
Consoante a Súmula nº 28 do eg. TJMG, a cassação de
veredicto  popular,  ao  argumento  de  ser
manifestamente contrário às provas dos autos, somente
é  admitida  quando  for  a  decisão  "escandalosa,
arbitrária  e  totalmente  divorciada  do  contexto
probatório", sendo insuficiente o fato de a defesa não
concordar  com  a  escolha  feita  pelo  Conselho  de
Sentença,  pois  é  permitido  ao  Júri  seguir  uma  das
versões apresentadas nos autos.  II.  Examinados com
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acuidade  os  elementos  circunstanciais  do  delito,
obedecidas as disposições do art. 59 do CP, não há que
se falar  em redução da  pena-base aplicada.  (TJMG;
APCR  1.0024.12.210706-3/004;  Rel.  Des.  Alberto
Deodato Neto; Julg. 31/05/2016; DJEMG 10/06/2016)

No  vertente  caso,  por  essa  razão,  não  há  porque  mandar  o
recorrente a novo julgamento, visto que, em nenhum momento, a decisão do Júri se
distanciou da verdade ilustrada nos autos através do conjunto probatório, amparando-se
em indícios veementes da configuração da tese ministerial.

Demais  disso,  pode  o  magistrado,  como  também  os  juízes
populares, em respeito ao princípio da sua livre convicção, firmar seu entendimento de
acordo com a consciência e os ditames da Justiça.

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).

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

“TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À
PROVA DOS AUTOS. SÓ SE RECONHECE TENHA
O  JÚRI  DECIDIDO  DE  MODO  CONTRÁRIO  À
PROVA DOS  AUTOS,  E  POR  CONSEQUÊNCIA
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ANULANDO-SE O JULGAMENTO, QUANDO ELE
SE TENHA DESGARRADO,  COMPLETAMENTE,
DOS  ELEMENTOS  DE  INFORMAÇÃO
DISPONIBILIZADOS  PELA  INSTRUÇÃO  DO
PROCESSO.  APELO  DEFENSIVO  A  QUE  SE
NEGA PROVIMENTO”. (TJRS - Apelação Crime Nº
70052624376 – Rel.  Des.  Newton Brasil  de  Leão –
DJ: 29/05/2013)

“TRIBUNAL  DO  JÚRI.  APELAÇÃO.  DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS
AUTOS.  NÃO-CONFIGURAÇÃO.  Havendo  nos
autos elementos probatórios,  mesmo que mínimos, a
dar amparo à decisão dos Jurados, não há que se falar
em renovar o julgamento com base no argumento de
ter  sido  ele  manifestamente  contrário  ao  acervo
probatório.  RECURSO  DEFENSIVO  A  QUE  SE
NEGA PROVIMENTO”. (TJRS - Apelação Crime Nº
70050810951 – Rel.  Des.  Newton Brasil  de  Leão –
DJ: 10/04/2013) 

Nesse  contexto,  observa-se  pacífico  o  entendimento  de  que
decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não tem apoio em
prova  alguma,  isto  é,  é  aquela  proferida  ao  arrepio  das  provas  coligidas  no
processo.

Sendo  assim,  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”).

Ante essas considerações, nego provimento ao apelo.

É o meu voto.

Cópia dessa decisão servirá como ofício de notificação.

Presidi  o  julgamento,  com  voto,  dele  participando  ainda,  o
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor e Dr. Carlos Eduardo Leite
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Lisboa  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,
vogal).

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
Joaci Juvino da Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 10
(dez) dias do mês de maio do ano de 2018.

João Pessoa, 11 de maio de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                 Relator
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