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Decisão  manifestamente  contrária  à  prova  dos
autos é aquela em que os jurados adotam uma
tese absolutamente divorciada do conjunto fático-
probatório  apurado  na  instrução  criminal  e  não
quando  tão-somente  acolhem  uma  das  teses
possíveis do conjunto probatório. 

Proferida a decisão pelo Conselho de Sentença,
de acordo com o acervo probatório contido nos
autos, adotando uma das teses levantadas pelas
partes,  não  há  que  se  falar  em  nulidade,
devendo-se  acatar  o  veredicto,  sob  pena  de
infringência à soberania do júri  (artigo 5º, inciso
XXXVIII, alínea “c”, CF).

A  confissão  espontânea,  apta  a  ensejar  a
atenuação  da  sanção  é  aquela  completa,  que
coincide  com  a  imputação,  sem  ressalvas  ou
qualquer  desculpa  para  amenizar  o  fato,  não
podendo ser reconhecida quando o réu apresenta
versão incompleta, como, por exemplo, no caso
em tela.
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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 AOS APELOS, NOS
TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
MINISTERIAL.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recursos apelatórios  (Ata  de fls.  275/277)

interpostos pelos réus Adailton Alves de Sousa, conhecido por “Deilton”, e

Damião  Fábio  Antas  Francisco,  conhecido  por  “Fifi”, contra  sentença

proferida pelo Tribunal do Júri da comarca de Princesa Isabel (fls. 271/274),

que os condenou com fulcro no art.  121, § 2º, incisos I,  III  e IV do Código

Penal,  a  uma  pena  de  17  (dezessete)  anos  de  reclusão,  cada  um,  a  ser

cumprida no regime fechado. 

Em suas razões de fls. 282/286, a Defesa alega que os réus são

acusados de, no dia 10 de maio de 2012, no sítio Cajueiro, em Manaíra-PB,

terem  participado  do  crime  de  homicídio  que  vitimou  José  Aparecido.  No

entanto, sustentam que os jurados, ao condenarem os apelantes, decidiram de

forma manifestamente contrária à prova dos autos. 

Sustentam que o acervo probatório demonstra que, conquanto os

acusados  tenham  desferido  disparos  de  arma  de  fogo,  estes  agiram  em

legítima defesa. Relatam que a vítima os agrediu primeiro e, ao reagirem, os

recorrentes  utilizaram  os  meios  que  dispunham naquele  momento.  Aduz  a

Defesa que todas as testemunhas e declarantes ouvidas confirmaram tal tese,

também alegada pelos réus quando interrogados. 

Segundo ainda os apelantes, no momento dos disparos, a vítima

continuava  em luta  corporal  com o  primeiro  acusado,  sendo  que  logo  que

aquela  caiu,  imediatamente  cessaram os  disparos,  embora  ainda  houvesse

Desembargador João Benedito da Silva
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munição nos revólveres. Prosseguem afirmando que há flagrante dissonância

entre a prova colhida e o veredicto do Conselho de Sentença, pois ressalta

cristalina  a  presença  da  excludente  da  legítima  defesa  em  favor  dos

recorrentes.  Sendo assim,  pleiteiam que os  réus sejam submetidos a novo

julgamento. 

Alternativamente,  perseguem  a  redução  da  pena  base  para  o

mínimo  legal,  em  face  da  confissão  dos  acusados,  que  não  teria  sido

considerada pelo Juiz. 

Contrarrazões às fls. 287/293, pelo desprovimento do recurso. 

Parecer da douta Procuradoria de Justiça as fls.  309/319, pelo

improvimento do apelo. 

É o relatório. 

V O T O

Como visto, cuidam os autos de recursos apelatórios (Ata de fls.

275/277)  interpostos  pelos  réus Adailton Alves de Sousa,  conhecido por

“Deilton”, e Damião Fábio Antas Francisco, conhecido por “Fifi”, contra

sentença proferida pelo Tribunal do Júri da comarca de Princesa Isabel (fls.

271/274), que os condenou com fulcro no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV do

Código Penal, a uma pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, cada um, a ser

cumprida no regime fechado. 

Consta da Denúncia de fls. 02/04 que, no início do mês de maio

do ano de 2012, a vítima, José Aparecido Santana de Oliveira,  conhecido

como "Cabrito", deu uma surra em Damião Alves de Sousa, este também

denunciado junto com os apelantes, fato ocorrido no Município de Manaíra-PB.

Desembargador João Benedito da Silva
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Narra a peça acusatória que: 

[...] Os fatos não foram levados ao conhecimento do
policiamento local. Não obstante, em uma conduta que
remonta  ao século  XIX,  o  denunciado Damião  e  os
demais  réus,  respectivamente  seu  irmão  e  seu
sobrinho, acharam que a agressão sofrida deveria ser
vingada com sangue.
 
Assim, a mando do réu Damião Alves, os imputados
Adailton e Damião Fábio, no dia 10.05.2012, por volta
das  15h00min  foram  até  a  residência  da  vítima,
localizada no Sítio Cajueiro, zona rural de Manaíra-PB.
Os  dois  autores  materiais  estavam  armados  com
revólveres calibre 38, devidamente apreendidos [...].
 
Chegando ao local, os réus perguntaram “quem era o
Cabrito”, tendo José Aparecido se dirigido até a porta
da sua casa para atender o chamado. Assim que saiu,
o réu Adailton disse: “tô sabendo que você deu uma
pisa  no  meu  irmão”,  ocasião  que,  sem  qualquer
chance de defesa, sacou de seu revólver e passou a
efetuar  os  disparos.  O imputado  Damião  Fábio,  em
seguida,  também  sacou  de  sua  arma,  disparando
igualmente contra “Cabrito”. 

Os  disparos  atingiram José  Aparecido  na  região  do
tórax, pescoço, abdome, dorso, causando morte ainda
no  local.  No  total,  a  vítima  apresentava  nove
perfurações de arma de fogo,  demonstrando que foi
covardemente executada. [...]  fls 03. 

Extrai-se ainda da denúncia que os dois recorrentes não usaram

nenhum  disfarce  no  momento  do  crime  e  que  Damião  Alves  negou  ter

conhecimento que seu irmão e sobrinho iriam vingá-lo. 

A  materialidade  do  delito  esta  consubstanciada  no  laudo

cadavérico de fls. 20/24, Laudo de Exame Técnico Pericial em Local de Morte

Violenta de fls. 119/133, Autos de Apresentação e Apreensão de fls. 44 e 45 e

Laudos de Exame de Eficiência de Disparos em Arma de Fogo de fls. 152/154

e fls. 156/158. 

Em  relação  à  autoria,  ainda  na  fase  policial,  Adailton  Alves

Desembargador João Benedito da Silva
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(Interrogatório de fls. 37), não nega que foi  à casa da vítima procurá-la, no

entanto  nega  terminantemente  que  tinha  intenção  de  agredi-la  ou  matá-la.

Afirma que “Cabrito” o agrediu primeiro e, estando o réu com uma arma na

cintura, teria havido um primeiro disparo, mas não sabia precisar se foi de sua

arma ou da arma de Damião Fábio. Em Plenário do Júri, permaneceu com a

tese da legítima defesa, mas confirma que, embora não fosse seu costume

andar armado, naquele fatídico dia saiu de casa munido de arma de fogo, já

que tinha intenção de falar com a vítima,  mas temia por ser ela conhecida

como pessoa violenta. (Mídia de fls. 328).

Por sua vez,  Damião Fábio, o “Fifi”, informou ao Delegado de

Polícia  que foi,  na  companhia  de Adailton,  até a  casa da vítima,  pois  esta

estaria  ameaçando Damião Alves de morte e nega que tinham intenção de

matar aquela. Apresenta a mesma versão de Adailton no sentido de que José

Aparecido agrediu primeiro a este último (Interrogatório de fls. 42). Em Plenário

do Júri, ao ser interrogado, manteve a tese da legítima defesa, reafirmando que

tinha intenção de apenas conversar com a vítima, porém confirma que saiu de

casa munido de arma de fogo (Mídia de fls. 328).

Compulsando a prova até aqui coligida, estou em que a pretensão

da defesa não merece prosperar, não sendo a decisão contrária à prova dos

autos, como se afirma. 

Depreende-se do caderno probatório que há duas versões para o

fato, sendo que o Corpo de Jurados foi convencido pela prova produzida pela

acusação.

Pelo exame de todo o contexto probatório, não há como acatar as

alegações da defesa, vez que o Conselho de Sentença acolheu a tese que lhe

pareceu a mais correta, com supedâneo em elementos probatórios existentes

nos autos, devendo por esta razão, ser mantida por seus próprios e jurídicos

Desembargador João Benedito da Silva
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fundamentos. 

Ainda  que  aleguem  om  recorrentes  que  agiram  em  legítima

defesa, não trouxeram aos autos a comprovação da excludente, que requer

também a demonstração de seus requisitos, sendo um deles a moderação nos

meios  empregados  para  se  defender.  Tais  requisitos  não  restaram

demonstrados na versão dos réus, tendo o Conselho de Sentença soberania

para se convencer pela versão que considerou mais crível. As testemunhas da

Defesa não presenciaram o fato, apenas as testemunhas da acusação.

A prova colacionada ao processo revela que, conquanto os réus

afirmem que seu parente Damião Alves tinha sido anteriormente ameaçado de

morte pela vítima, nada restou comprovado acerca de tais alegações, mas tão

somente que, no dia anterior ao crime, a vítima dera uma surra no parente dos

réus, Damião Alves. Ademais, no dia do fato, os dois acusados foram até a

casa  onde  estava  a  vítima,  portando  armas  de  fogo  (Depoimentos

testemunhais – Mídia de fls. 210). Do Laudo de Exame Cadavérico se extrai

que a vítima sofreu inúmeros disparos de arma de fogo, oito no total, tendo,

inclusive, os peritos concluído que a morte foi produzida por meio cruel “[…]

devido à multiplicidade de disparos efetivos” (fls. 22).

Não se deve olvidar que tais disparos foram realizados por duas

pessoas contra apenas uma, sendo que esta, ao que consta dos autos, sequer

estava armada. Com efeito, ainda no calor dos acontecimentos, a testemunha

presencial Inês Cristina Alves, arrolada pela acusação, narrou ao delegado de

polícia que:

[…] a gente sentou na calçada e começou a beber
este  litro  de cana;  QUE de  repente  chegaram dois
homens  em  uma  moto  vermelha,  sem  capacete  e
perguntaram quem era o CABRITO; QUE CABRITO
falou, é eu, por que?; QUE o que estava pilotando a
moto era o FIFI, irmão de DAMIÃO, e o outro era o
primo de DAMIÃO e FIFI; que FIFI falou, tem como tu

Desembargador João Benedito da Silva
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vim aqui até a porta, e quando CABRITO se levantou,
FIFI  deu  um  tiro  para  dentro  de  casa,  para  pegar
CABRITO,  e  em  seguida  deu  outro,  que  errou
também; QUE CABRITO segurou o braço de FIFI, e
levantou, mas FIFI deu o terceiro tiro e atingiu Cabrito
no  ouvido,  e  foi  na  hora  que  caiu;  QUE  quando
CABRITO caiu, FIFI deu mais tiro nele; QUE o outro,
primo de FIFI, começou a atirar também; QUE os dois
descarregaram  o  revólver;  QUE  no  terceiro  tiro,
CABRITO ainda falou, “pega a chave da minha casa,
entrega a minha irmã e tenha muito cuidado da minha
filha”; QUE em seguida descarregaram a arma nele;
QUE ele estava vivo ainda quando descarregaram a
arma nele; QUE eu corri para a porta para olhar quem
eram os caras, e meu marido também, e eles falaram:
“DIGA A SUA MULHER PARA FICAR CALADA E NÃO
VÁ DEDAR NÓS NÃO, QUE SE DEDAR, VOLTARA
PARA MATAR E SE NÃO MATASSE NÓS, MANDAVA
ALGUÉM MESMO DE DENTRO DA CADEIA FAZER”;
QUE tenho certeza que quem matou CABRITO foi o
FIFI e o primo dele; […] (fls. 14/15)

Em  Juízo,  tal  testemunha  confirmou  na  íntegra  o  depoimento

prestado na delegacia e também que os réus foram os autores da morte de

José Aparecido, conhecido por “Cabrito.” (Mídia de fls. 210).

Enfim,  não  há  prova contundente  que  espanque  totalmente  as

dúvidas existentes, com vistas à plena caracterização da excludente invocada,

com todos os seus requisitos necessários, sobretudo a moderação dos meios

empregados para se defender.

Portanto, se o Júri opta por uma das versões que razoavelmente

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. 

Neste sentido, colacionam-se os seguintes julgados: 

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  TRIBUNAL  DO  JÚRI  -
DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO -

Desembargador João Benedito da Silva
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DECISÃO  CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS  –
INOCORRÊNCIA  -  ÂNIMO  DE  MATAR
COMPROVADO-  DESCLASSIFICAÇÃO  -
IMPOSSIBILIDADE -  VEREDICTO QUE ENCONTRA
RESPALDO  NO  ACERVO  PROBATÓRIO-
JULGAMENTO MANTIDO.
1. Inviável cassar julgamento realizado perante o eg.
Tribunal do Júri, quando o Conselho de Sentença opta
por uma das possíveis soluções do caso, cuidando-se
de veredicto que encontra amparo na prova coletada.
2.  Devidamente  atestado  o  ânimo  de  matar,
evidenciado pela intensidade, quantidade e sede das
lesões provocadas no ofendido, não há falar em dolo
inerente a lesões corporais.
3.  Recurso  a  que  se  nega  provimento.  (TJMG  -
Apelação Criminal1.0145.15.041033-3/001, Relator(a):
Des.(a)  Beatriz  Pinheiro  Caires,  2ª  CÂMARA
CRIMINAL, julgamento em 23/02/2017, publicação da
súmula em 09/03/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL.  HOMICÍDIO QUALIFICADO.
CASSAÇÃO  DA  DECISÃO  DO  CONSELHO  DE
SENTENÇA.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  28  DO
TJMG.  DECISÃO  LASTREADA  NA  PROVA
PRODUZIDA  DURANTE  A  PERSECUÇÃO  PENAL.
ADOÇÃO  DE  UMA DAS  VERSÕES  EXISTENTES.
SOBERANIA  DOS  VEREDICTOS  POPULARES.
NEGADO  PROVIMENTO  AOS  RECURSOS.  1.
Segundo  a  Súmula  28  deste  Egrégio  Tribunal  de
Justiça,  somente  deve-se  entender  a  decisão  como
manifestamente contrária à prova dos autos quando "a
decisão  dos  jurados  for  escandalosa,  arbitrária  e
totalmente divorciada do contexto  probatório".  2.  Na
hipótese em julgamento, não há como acolher a tese
de que a decisão proferida pelos Senhores Jurados foi
manifestamente  contrária  à  prova  dos autos,  pois  o
veredicto popular mostrou-se consentâneo às provas
produzidas ao longo da instrução processual, estando
de acordo com o acervo probatório coligido ao feito. 3.
Negado provimento aos recursos. (TJMG - Apelação
Criminal  1.0079.13.016086-8/001,  Relator(a):  Des.(a)
Marcílio  Eustáquio  Santos,  7ª  CÂMARA CRIMINAL,
julgamento em 23/02/2017, publicação da súmula em
08/03/2017) 

 

Corroborando com o entendimento aqui exposto, trago à baila os

ensinamentos do saudoso jurista Júlio Fabbrini Mirabete, in verbis:

Desembargador João Benedito da Silva
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[…] 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, 11ª edição, 2003, p. 1488)

No mesmo norte, é o pensamento de FERNANDO CAPEZ,  “[...]

contrária à prova dos autos é a decisão que não encontra amparo em nenhum

elemento de convicção colhido sobre o crivo do contraditório.” (in, Curso de

processo penal, Ed. Saraiva, 1997, p. 365).

Ressalte-se ainda que a recente alteração do Código de Processo

Penal (Lei 11.689/2008) veio reforçar a soberania dos veredictos dos Jurados,

garantida constitucionalmente pelo art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de

1988.

O fato é que pode o Conselho de Sentença escolher a tese que

entender mais verossímil, desde que de acordo com as provas produzidas na

instrução, como o fez, sem que possa incorrer tal  veredicto em hipótese de

cassação, pelo que mantenho a decisão do Júri, a qual se mostra em perfeita

harmonia com a lei expressa, ante o que até então foi demonstrado nos autos. 

Por fim, a pena foi aplicada consoante os ditames dos arts. 59 e

68 do Código Penal, nada havendo a alterar. Não há que se falar em pena

base fixada no mínimo legal, eis que, havendo três qualificadoras reconhecidas

pelo Conselho de Sentença em prejuízo de ambos os réus, o Juiz utilizou duas

delas para valorar negativamente a culpabilidade e os motivos do crime, sendo

a terceira utilizada para majorar as penas base, o que não permite a fixação

destas no mínimo legal. 

Quanto ao pretenso reconhecimento da atenuante da confissão,

Desembargador João Benedito da Silva
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não se aplica no presente caso, eis que, como sabido, a confissão espontânea,

apta a ensejar a atenuação da sanção é aquela completa, que coincide com a

imputação,  sem ressalvas ou qualquer  desculpa para  amenizar  o  fato,  não

podendo ser reconhecida quando o réu apresenta versão incompleta, como,

por exemplo, no caso em tela.

Colaciono os seguintes julgados:

PENAL  -  CÓDIGO  NACIONAL  DE  TRÂNSITO  -
HOMICÍDIO  CULPOSO  E  LESÃO  CORPORAL
CULPOSA  -  REDUÇÃO  PENA-BASE  -  NÃO
CABIMENTO  -  ANÁLISE  DEVIDA  DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
-Na fixação  da pena-base  devem ser  analisadas as
circunstâncias previstas no artigo 59 do CP, creditadas
ao  prudente  arbítrio  do  juiz,  com  base  no  livre
convencimento  motivado.  Sendo  idôneos  os
fundamentos e razoável  o  quantum de  aumento em
face  de  aspectos  desfavoráveis,  é  de  se  manter  a
decisão.  (TJMG.  Emb  Infring  e  de  Nulidade
1.0145.06.300658-2/002.  Relator(a):  Des.(a)  Eduardo
Brum. Data de Julgamento: 12/06/2013)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO
CONCURSO  DE  PESSOAS.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  SOBEJAMENTE  COMPROVADAS
NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE
FURTO PARA APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA.
INVIABILIDADE.  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DA
PENA.  APLICAÇÃO INDEVIDA.  SUBSTITUIÇÃO DA
PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR
RESTRITIVAS  DE  DIREITOS  EM  SENTENÇA.
ATENUANTE  DA  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA
RELATIVAMENTE  AO  ACUSADO  JOÃO  PAULO
SILVA TEIXEIRA.  INAPLICABILIDADE.  CONFISSÃO
PARCIAL E  INCOMPLETA.  FIXAÇÃO DA PENA AO
PATAMAR  MÍNIMO.  PEDIDO  PREJUDICADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
[…]  -  Para  o  reconhecimento  da  atenuante  da
confissão  espontânea  faz-se  necessária  a  admissão
completa  da  prática  do  fato  imputado  ao  réu  em
denúncia,  afigurando-se  insuficiente  a  declaração
parcial, permeada de ressalvas. […] (TJMG. Apelação
Criminal  1.0093.13.000626-0/001.  Relator(a):  Des.(a)
Matheus  Chaves  Jardim.  Data  de  Julgamento:
10/04/2014)

Desembargador João Benedito da Silva
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Forte  em  tais  razões,  NEGO  PROVIMENTO aos  apelos,

mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

Expeçam-se Mandados de Prisão, após o decurso do prazo de

Embargos de Declaração, sem manifestação.

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 Benedito da Silva, relator, e  Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Álvaro  Cristino  Pinto  Gadelha  Campos,

Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 26 (vinte

e seis) dias do mês de abril de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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