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APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO 
DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE 
AGENTES.  PRONÚNCIA.  CONSELHO  DE 
SENTENÇA.  ABSOLVIÇÃO.  TESE  DE 
NEGATIVA  DE  AUTORIA  ACOLHIDA.  APELO 
MINISTERIAL.  DECISÃO  MANIFESTAMENTE 
CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS. 
INOBSERVÂNCIA. DUAS VERSÕES SOBRE O 
FATO.  PRINCÍPIO  CONSTITUCIONAL  DA 
SOBERANIA  DO  JULGAMENTO. 
MANUTENÇÃO  DO  VEREDICTO  POPULAR. 
APELO DESPROVIDO.

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.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima 

identificados;
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ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da 

Paraíba,  por   unanimidade,  em  NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO,  NOS 
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se  de Apelação  Criminal  manejada,  tempestivamente, 

pelo  Ministério  Público  do  Estado  da  Paraíba,  com  fulcro  em  todas  as 

alíneas do inciso III do artigo 593 do CPP, face a decisão do Tribunal de Justiça 

que, após reconhecer a materialidade dos crimes de homicídio praticados em 

desfavor  de  Felipe  Gomes  dos  Anjos  e Joelson  de  Andrade  Lima, 

acolheram a tese defensiva de negativa de autoria,  absolvendo o acusado 

Gleyson de Souza das sanções delineadas no artigo 121, §2º, incisos II e IV c/

c artigos 29 e 70, todos do Código Penal. 

Em sede de razões recursais (fls. 586/590), arguiu, unicamente, 

que a defesa técnica em sessão de julgamento teria sustentado as teses de 

negativa de autoria e, alternativamente, a de homicídio privilegiado o que não 

condiz com as provas carreadas, sendo a decisão dos jurados manifestamente 

contrária  aos  autos,  dissociada  das provas  encartadas  no  processo,  sendo 

assim admissível a desconstituição da decisão  do Júri com a submissão do 

réu a um novo julgamento.

Contra-arrazoando (fls. 592/599), requereu o réu a manutenção 

da  decisão  soberana  do  Conselho  Popular  e  da  sentença  monocrática  em 

todos os seus termos.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer, de fls. 593/597, 

opinando pelo provimento do recurso para que o acusado Gleyson de Souza 

seja submetido a novo julgamento pelo Sinédrio Popular.

Desembargador João Benedito da Silva
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É o relatório.

VOTO

O Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu 

denúncia em desfavor  de  Leandro  Lima  da  Silva  e  Gleyson  de  Souza, 
dando-os como incursos nas sanções penais do artigo 121, §2º, incisos I e IV 
c/c artigo 70, todos do Código Penal eis que, no dia 13 de janeiro de 2008, 

por volta das 04h30, nas proximidades do Clube Ponte Preta, o denunciado 

Leandro,  com  apoio  do  denunciado  Gleyson,  em  razão  de  desavenças 

anteriores  existentes  com  a  vítima  Felipe  Gomes  dos  Anjos  (“Oinho”), 
subtraíram a vida desta,  à  época com 18 anos de idade,  e,  nesse mesmo 

instante, atingiram Joelson de Andrade Lima (“Mago Jolson”), causando-lhe 

lesões corporais.

Não comparecendo o réu Gleyson de Souza ao chamamento da 

Justiça,  por  intermédio  de  citação  por  edital,  foi  o  processo  suspenso  e 

separado em relação ao outro acusado na forma do art. 80 e 366 do CPP (fl. 

76).

Encontrado o indigitado (fl.  83v) e processado, regularmente, o 

feito,  veio  o  magistrado  primevo a  pronunciá-lo pela  prática  do  crime  de 

homicídio duplamente qualificado (artigo 121, §2º, II e IV c/c artigo 29 e 70 do 
Código Penal).

Submetido ao julgamento pelo Sinédrio Popular,  veio ele a ser, 

por maioria (fls. 276/277) condenado nas sanções penais do artigo 121, §2º, 
incisos I e IV do Código Penal c/c artigo 70 do mesmo Código, sendo-lhe 

imputada uma pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a 
ser cumprida no regime, inicialmente aberto (fls. 279/281). 

Desembargador João Benedito da Silva
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Irresignado,  veio  o  réu a  apelar,  arguindo,  preliminarmente,  a 

nulidade processual resultante do desrespeito aos princípios constitucionais da 

ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal ocorrida durante a 

sessão do júri,  eis que teria o Ministério Público feito uso,  em Plenário,  de 

informação  contida  em  documento  cuja  juntada  foi  indeferida,  causando 

prejuízo ao réu.

Acolheu a Câmara Criminal desse Tribunal de Justiça a referida 

preliminar de nulidade do julgamento, nos termos do voto de minha relatoria, 

determinando a submissão do réu a um novo júri (fls. 330/335).

Realizado novo julgamento, veio o Sinédrio Popular a absolvê-lo, 

por maioria (fls. 574/575), das acusações que lhe foram imputadas pela Justiça 

Pública, tudo nos moldes do artigo 492, II, alíneas “a” e “b” c/c artigo 386, V 
do Código Processual Penal.

Inconformado,  o  Representante  do  Ministério  Público  ofereceu 

apelo arguindo, em suas razões recursais (fls. 586/590), que a decisão dos 
jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser, a seu 

ver, o referido decisum anulado com a submissão do réu a um novo júri.

Tal pretensão, no entanto,  não merece acolhida, pois, ao meu 

ver, a prova dos autos permite, claramente, a conclusão a que chegou o Corpo 

de Jurados.

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

obediência  aos  princípios  constitucionais  norteadores,  dentre  eles  o  da 

plenitude de defesa, do sigilo das votações, da competência para o julgamento 

dos crimes dolosos contra a vida e da soberania dos seus veredictos.

Desembargador João Benedito da Silva
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Nesse  sentido,  convém  registrar  que  a  reforma  das  decisões 

proferidas  pelo  Tribunal  Popular  é  providência  de  caráter  excepcional, daí 

porque, de acordo com o artigo 593, III,  “d”  do Código de Processo Penal, 

somente é cabível apelação contra decisão do Conselho de Sentença, quando 

esta for  manifestamente contrária às provas dos autos, ou seja, quando não 

encontrar  qualquer respaldo nas evidências colhidas no encarte  processual, 

quando  for  escandalosa,  arbitrária  e  totalmente  divorciada  do  contexto 
probatório,  nunca  aquela  que  opta  por  uma  das  versões  existentes, 

amparada em provas.

Tal  exigência  visa  preservar,  por  conseguinte,  o  princípio 

constitucional  da  soberania  dos  seus  veredictos.  Acerca  da  matéria  o 

criminalista MIRABETE  registrou:

[...] 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 a melhor 
decisão.(...) A opção do Conselho de Sentença não se 
sustenta  quando  exercida  indiscriminadamente,  sem 
disciplina  intelectual,  em frontal  incompatibilidade da 
decisão com a prova material inequívoca. (MIRABETE. 
Júlio Fabrinni. Código de Processo Penal Interpretado. 
São Paulo: Atlas, 2003. 10ª ed. p. 1488)

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

Pois bem. Conforme a ata de julgamento de fls. 579/581, duas 

foram as teses sustentadas na sessão plenária: a da Acusação de que o réu, 

Desembargador João Benedito da Silva
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agindo com animus necandi, concorreu para a prática do homicídio duplamente 

qualificado  em  estudo  e  a  da Defesa de  negativa  de  autoria  e, 

alternativamente,  a  de  homicídio  privilegiado,  concluindo  por  pedir  a 

absolvição.

O  Sinédrio  Popular,  em  sede  de  votação  (fls.  574/575), 

reconheceu a materialidade delitiva de ambos os crimes, entretanto respondeu 

negativamente a questão quanto à autoria delitiva (3. O acusado Gleyson de 
Souza  concorreu  para  o  crime em unidade  de  desígnios  com terceira 
pessoa  efetuando  o  disparo  que  lesionou  a  vítima?),  acolhendo  a  tese 

defensiva  de  negativa  de  autoria  e,  consequentemente,  absolvendo-o  das 

sanções penais imputadas na pronúncia.

Pois bem. A materialidade resta inquestionável ante a certidão de 

óbito à fl. 31, o laudo cadavérico de fls. 122/124 e o laudo médico de fl. 189.

Entretanto, existiria nos autos arcabouço probatório a ratificar a 

versão acolhida (negativa de autoria)?

O réu Gleydson da Silva (“Sininho”) nas quatro vezes em que 

prestou suas declarações, em sede de interrogatório (inquisitorial  e judicial), 

apresentou quatro versões diferentes sobre os fatos, em todas negando a 

autoria,  e  apenas  na  última,  perante  o  Conselho  Popular,  apontando  estar 

presente na cena do crime e de ter sido o corréu Leandro o único autor do 

disparo que vitimou fatalmente a vítima Felipe Gomes dos Anjos e lesionou 

Joelson de Andrade Lima, fato esse que não teve qualquer participação sua:

QUE não são verdadeiras as imputações que lhe são 
atribuídas; que não conhecia a vítima Felipe Gomes 
dos Anjos e também não tem nenhum participação 
em sua morte; que no dia 13 de janeiro de 2008, por 
volta das 04:30 horas, se encontrava no clube Ponte 
Preta, no bairro de mandacaru, nesta Capital, quando 

Desembargador João Benedito da Silva
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decidiu pegar uma carona num veículo SCORT cuja 
cor não recorda, conduzido por Wellington que mora 
em bayeux/PB mas que não sabe declinar o endereço 
e, mais um homem desconhecido do interrogado, além 
de três mulheres cujos nomes não sabe informar; que 
o interrogado afirma conhecer  LEO BRANCO desde 
criança, inclusive moram no mesmo bairro, porém não 
sabe informar se LEO BRANCO também estava neste 
veículo;  que  afirma  o  interrogado  de  que  nessa 
madrugada havia ingerido bebida alcoólica, mas não 
estava  bêbado;  QUE  afirma  o  interrogado  ter 
presenciado  quando  um  indivíduo  conhecido  por 
MAGO JOELSON conduzindo uma moto de cor preta 
e com um outro rapaz desconhecido do interrogado, 
no  bagageiro,  discutiu  com  WELLINGTON  e  fez 
gestos de que iria  sacar  uma arma de fogo de sua 
cintura e ainda apontar para o tal WELLINGTON; QUE 
nesse momento, o interrogado estava entrando no tal 
veículo  scort,  e  ouviu  claramente  quando  o  MAGO 
JOELSON chamou WELLINGTON de “MISERA”; QUE 
em seguida, afirma o interrogado que APENAS OUVIU 
UM  ÚNICO  DISPARO  DE  ARMA DE  FOGO;  QUE 
afirma não  saber  quem  efetuou  o  tal  disparo;  QUE 
afirma não saber informar quem estava armado com 
arma de fogo naquele veículo, apenas tem certeza de 
que  ele  próprio  não  portava  arma  de  fogo;  que  o 
interrogado afirma que os dois indivíduos que estavam 
na tal  moto  estavam com arma de fogo,  ou  seja,  a 
vítima FELIPE e o MAGO JOELSON; que depois do 
tal disparo de arma, o interrogado desceu do veículo 
sport, pegou um táxi e voltou para sua casa; QUE não 
viu nenhum vítima ser atingida pelo tal disparo, muito 
menos FELIPE e MAGO JOELSON; que afirma não 
conhecer nenhuma das garotas que estava no veículo 
Scort  na  hora  dos  fatos  nestes  autos;  QUE  no  dia 
seguinte,  tomou conhecimento  da  morte  de  FELIPE 
através da imprensa pela TV […] (fls. 32/34).

Que não é verdadeira a acusação que lhe é feita; que 
não tem motivo particular  a atribui-la;  que não sabe 
quem foi que matou a vítima e feriu o amigo dela […] 
que  se  encontrava  no  clube  Ponte  Preta  tomando 
notícia  da  infração  no  dia  seguinte  […]  que  não 
conheceu  as  vítimas  […]  que  não  conhece  o 
instrumento  com o qual  foi  praticada a  infração […] 
que  na  noite  do  crime  estava  no  Ponte  Preta  em 
companhia  de  Leandro,  amigo  do  interrogado;  que 
estavam  apenas  dançando;  que  durante  toda  a 
realização  da  festa  não  houve  nenhum  problema 
dentro do clube com o interrogado ou com seu amigo 

Desembargador João Benedito da Silva
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Leandro; que mais ou menos entre quatro e meia a 
cinco  horas  da  manhã  resolveram  sair  para  ir  para 
casa; que entraram num carro da marca scort e não 
monza  de  cor  verde  para  irem  para  casa  quando 
ouviram um disparo  há  uns  quinze  ou  vinte  metros 
atrás; que entraram no carro e saíram em frente; que 
quando estavam dentro do carro viram quando uma 
moto  passou no mesmo momento  em que  houve o 
disparo; que a moto ia carregando duas pessoas; que 
a  moto  seguiu  em  frente  e  o  carro  onde  estava  o 
acusado também; que lá na frente a moto entrou para 
um  canto  e  o  carro  seguiu  por  outro;  que  Leandro 
deixou em casa e seguiu o seu caminho; que nunca 
ouviu  dizer  quem  foi  que  atirou  nas  vítimas;  que 
apesar  de  várias  pessoas  imputarem  a  autoria  ao 
interrogado  e  a  Leandro  o  interrogado  nega 
acrescentando  que  havia  muita  gente  na  frente  do 
Ponte  Preta;  que  como  já  disse  não  conhecia  as 
vítimas, e muito menos antecedentes delas; que não 
tem conhecimento  de prisões  anteriores de Leandro 
[…] que quando saíram do local no veículo de Leandro 
estavam acompanhados de Vanusia, Gaby e Vanessa, 
conhecidas do interrogado. (fls. 137/139)

Que não é verdadeira a acusação que lhe é feita; que 
não sabe quem praticou o fato; que estava no clube 
Ponte  Preta  em  companhia  de  Leandro;  que  não 
chegou  a  presenciar  a  vítima  sendo  atingida  pelo 
disparo de arma de fogo; que conhecia a vítima, sendo 
seu  amigo,  inclusive  moravam no  mesmo bairro  de 
Varadouro;  que  não  sabe  a  quem  pertencia  o 
instrumento  do  crime;  que  no  dia  do  fato  não  se 
encontrava armado; que também seu amigo Leandro 
não estava armado; que se encontrava no local com 
Leandro  além de  outras  meninas;  que  encontrou-se 
com a  vítima no  interior  do  clube  Ponte  Preta,  não 
mais o avistando; que a vítima estava em companhia 
de outras pessoas não sabendo declinar  os nomes; 
que não chegou a avistar a vítima quando a mesma foi 
embora; que soube do fato no outro dia; que não sabe 
dizer se saiu do clube antes da vítima; que conhece 
Joelson; que também não é inimigo de Joelson; que 
não  existia  animosidade  entre  vítimas  e  acusados; 
Que  é  conhecido  por  Sininho;  que  no  interior  do 
veículo  onde  o  acusado  se  encontrava  estavam 
também  leandro  e  outras  meninas  e  também  havia 
dois outros rapazes, conhecidos por Lula e Baby;que 
na delegacia não confessou o crime, informando que 
não  foi  torturado  perante  a  autoridade  policial;  que 
quem conduzia o carro no dia do fato foi Leandro; que 

Desembargador João Benedito da Silva
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estava no banco carona, ao lado de Leandro; que se 
encontrava  num  escorte  [sic]  verde;  que  durante  o 
período  em  que  estava  em  companhia  das  farotas, 
não houve nenhum desentendimento com Felipe por 
conta delas; que é amigo de Leandro, mas houve uma 
discussão com ele quando estavam presos; que não 
tem nada contra Baby, Lula e as meninas que estavam 
em companhia do mesmo no dia do fato; que Felipe 
não chegou a discutir com nenhum dos ocupantes do 
veículo onde o acusado se encontrava; que não sabe 
dizer  porque  Leandro  o  acusou  de  ser  o  autor  do 
delito;  que  quando  saíram do  clube  foram para  um 
motel  com  as  meninas  na  cidade  de  Bayeux;  que 
depois do motel foram para casa; que nunca possuiu 
arma; que já respondeu a processo por porte de arma, 
entretanto  afirma  que  por  morar  numa  favela  esta 
arma foi  encontrada  lá,  mas não  lhe  pertencia;  que 
não atirou contra as vítimas sem querer. (fls. 271/273)

Que  não  são  verdadeiros  os  fatos  delitivos  a  ele 
imputados; que estava com Leandro no Clube Ponte 
Preta;  que  conhecia  as  duas  vítimas,  que  eram 
seus  amigos;  que  eram  do  mesmo  bairro;  que 
quem disparou foi o Leandro; que discutiram dentro e 
fora do clube; que Felipe ia sacar a arma e Leandro 
deu o  primeiro tiro;  que Felipe não chegou a atirar; 
que nesse instante ele e Leandro estavam dentro 
do carro; que Leandro estava no local do condutor 
e ele, ao lado, no passageiro; que não sabia que 
ele ia efetuar esse disparo; que pararam duas motos 
ao lado do carro, uma do lado esquerdo, outra do lado 
direito;  que  discutiram e  houve  o  disparo;  que  não 
estava armado; que só houve um disparo; que a 
arma  pertencia  a  Leandro; que  o  disparo  foi 
decorrente  de  uma  discussão  que  ocorreu  nesse 
mesmo  dia  dentro  do  Ponte  Preta;  que  Leandro 
discutiu  com os  dois;  que  não  sabe  quem  Leandro 
queria atingir,  se era Felipe ou Joelson;  que apenas 
presenciou  a  discussão  […]  que  não  ingeriu  bebida 
alcoólica; que Felipe parou com a moto do lado do 
motorista; que tinham sete pessoas dentro do carro; 
que no seu colo  estava Vanessa;  que atualmente  é 
sua esposa; que não existia desavença anterior entre 
as partes […] (mídia digital de fl. 571)

Ouvida em Juízo, a declarante Gláucia Verônica Barbosa, prima 

do acusado, não trouxe aos autos nenhum fato relevante para o deslinde da 

causa (fls. 135/136), o mesmo há de ser dito quanto à declarante  Elisabete 

Desembargador João Benedito da Silva
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Gabriel de Menezes (fls. 133/134).

No  entanto,  os  declarantes  José  Gomes  de  Oliveira  (fls. 

129/130) e Joseilton Gomes de Oliveira (fls. 131/132), respectivamente, avô 

e tio da vítima, Felipe Gomes dos Anjos, apesar de não terem presenciado os 

fatos narrados na denúncia,  afirmaram, em sede de audiência  de instrução 

processual,  ter  chegado  ao  conhecimento  deles a  participação  do 

pronunciado na cena do crime:

Que  o  declarante  é  avô  da  vítima  Felipe;  que  não 
conhece  os  acusados;  que  Joelson  era  amigo  de 
Felipe; QUE na madrugada do crime Felipe e Joelson 
foram para o Ponte Preta, farraram e no final da festa 
quando saiam do clube se desentenderam com uns 
elementos  que  lá  se  encontravam  também  e  estes 
elementos atiraram contra Felipe matando-o e ferindo 
também Joelson;  que Joelson passou uns dois  dias 
internado  e  Felipe  morreu; Que  chegou  ao 
conhecimento do declarante que o comentário do 
povo é que os autores da morte de Felipe foram 
Léo  Branco e  Sininho,  que  são  os  apelidos  dos 
denunciados;  QUE  Joelson  em  conversa  com  o 
declarante  em  audiências  passadas  lhe  disse  que 
estava com medo pois estava sendo ameaçado pelo 
acusado Léo Branco, que se encontra solto; que não 
sabe  informar  se  a  vítima  Felipe  tinha  algum 
envolvimento  com drogas ou crimes […]  que tomou 
conhecimento  que  tinham  sido  os  acusados  na 
delegacia de polícia inclusive o delegado disse que se 
o declarante soubesse do paradeiro deles podia dizer 
que  o  delegado  ia  prendê-los.  (José  Gomes  de 
Oliveira às fls. 129/130) (grifei)

QUE  o  declarante  tomou  conhecimento  de  que  na 
madrugada  do  crime  Felipe  e  Joelson  que  eram 
amigos foram para o Ponte Preta onde se divertiram a 
noite  toda;  que  segundo  comentários  o  Mago 
Joelson  desentendeu-se  com  Sininho  e  Leo 
Branco por motivo ignorado pelo declarante; Que na 
saída o  Mago Joelson pediu a Felipe para pilotar  a 
moto de Felipe no que foi atendido; que ao saírem do 
clube Sininho e  Léo Branco foram atrás  dos  dois  e 
deram um tiro pelas costas tendo Felipe morrido e o 
Mago Joelson ficado ferido escapando; que segundo 
comentários  foi  Sininho  quem  entregou  a  arma 
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para Léo Branco atirar  nas vítimas;  Que segundo 
informações  os  acusados  estavam  num  veículo 
monza, não tendo o declarante a informação sobre a 
cor  do  carro; que  essas  informações  lhe  foram 
repassadas  por  populares  que  estavam  no  local 
com  Felipe  e  Joelson […]  que  não  é  do 
conhecimento  do  declarante  se  acusados  e  vítimas 
tinham  algumas  inimizade  anterior;  que  conversou 
depois com Joelson e Joelson contou exatamente 
isto  inclusive  dizendo  que  os  dois  que  atiraram 
nele e em Felipe foram Sininho e Léo Branco; que 
Joelson ficou internado no hospital ao que parece uns 
quatro dias […]  (Joseilton Gomes de Oliveira às fls. 
131/132) (grifei)

Válido sublinhar a declaração de Joseilton Gomes de Oliveira 
na esfera inquisitorial:

[…]  QUE  afirma  ter  ouvido  do  próprio  MAGO 
JOELSON vítima sobrevivente de que quem matou 
o seu sobrinho FELIPE foi um traficante de drogas 
conhecido por LEO BRANCO juntamente com um 
outro traficante de APELIDO SININHO, não sabendo 
o declarante informar o endereço de tais elementos; 
QUE o declarante sabe informar que na noite do crime 
juntamente com o amigo MAGO JOELSON, a vítima 
atendendo um pedido do tal MAGO JOELSON foram 
para  um  clube  de  nome  PONTE  PRETA  em 
Mandacaru, tendo FELIPE saído no bagageiro de sua 
moto que foi pilotada pelo tal MAGO JOELSON; QUE 
o declarante sabe informar através do próprio MAGO 
JOELSON  de  que  já  dentro  do  interior  do  referido 
clube, o MAGO JOELSON chegou a se desentender 
com  o  LEO  BRANCO  e,  naquela  ocasião,  o  LEO 
BRANCO  chegou  a  encarar  MAGO  JOELSON  e 
FELIPE e dizer:”  Hoje sou eu ou tu cara...”  isso em 
tom  de  ameaça;  QUE  sabe  informar  que  quando 
MAGO  JOELSON  e  FELIPE  saíram do  clube  por 
volta  das  04:00  horas  da  madrugada,  o  MAGO 
JOELSON  pilotando  a  moto  e  a  vítima  FELIPE 
como  passageiro,  o  MAGO  JOELSON  ao  passar 
por um veículo que estava estacionando perto do 
clube,  veículo  este  CONDUZIDO POR SININHO e 
que LEO BRANCO era um dos passageiros, e que 
tão logo ultrapassou o tal veículo, o LEO BRANCO 
pegou  uma  pistola  que  SININHO  lhe  passou  e 
efetuou  um  disparo  em  direção  ao  MAGO 
JOELSON;  QUE como FELIPE estava no bagageiro 
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da moto  foi  atingido pelo  disparo  efetuado por  LEO 
BRANCO,  tendo  o  projétil  transfixado  FELIPE  e 
também  atingindo  MAGO  JOELSON  […]  QUE  o 
declarante  sabe informar que no referido veículo 
se encontrava LEO BRANCO, um tal SININHO, um 
elemento  conhecido  por  BABY  e  um  quarto 
homem  que  o  declarante  não  sabe  declinar  o 
nome,  além  de  umas  quadro  mulheres  também 
desconhecidas do declarante […] QUE o comentário 
unânime no seu bairro é que realmente foi o elemento 
LEO BRANCO quem atirou em FELIPE, isto com uma 
arma dada por SININHO, e que estes já estavam no 
carro  em tocaia,  esperando  o  momento  em que  as 
vítimas passassem para atirar  nas mesmas […] que 
não  tem  dúvidas  que  eles  são  os  mesmos  que 
atiraram  no  seu  sobrinho  FELIPE   e  no  MAGO 
JOELSON, haja vista, o crime ter sido presenciado por 
vários populares do bairro e a notícia ter se espalhado 
rapidamente, porém, as pessoas têm medo de depor 
uma  vez  que  os  tias  indivíduos  são  bastantes 
perigosos, inclusive o próprio declarante teme por sua 
vida e de seus familiares. (fls. 29/30) (grifei)

Entretanto,  a  vítima  sobrevivente  Joelson  de  Andrade  Lima, 

ouvida apenas na seara extrajudicial, apontou, unicamente, Léo Branco como 

autor do disparo, e, em nenhum instante, citou que o réu Gleyson de Souza 
estava, naquele instante, no interior do veículo automotor:

[…]  QUE  o  declarante  pilotava  a  moto  e  FELIPE 
estava no bagageiro da mesma, quando ao saírem de 
tal  festa,  ainda  nas  proximidades  do  tal  clube,  o 
declarante  viu  um veículo  ESCORT de  cor  verde 
parado e o indivíduo conhecido por LEO BRANCO 
na  direção  do  mesmo  e  outras  pessoas  não 
identificadas no seu interior;  QUE ao passar  bem 
próximo de tal veículo, percebeu que LEO deu partida 
no veículo  e seguiu na mesma direção do declarante 
e Felipe, como se estivessem seguindo os mesmos; 
QUE ao ver que o tal veículo se aproximava de sua 
moto,  diminuiu  a  velocidade momento em que o tal 
veículo chegou a “emparelhar” com sua moto, ou seja, 
ficaram lado a lado, momento em que FELIPE iniciou 
uma  discussão  com  o  tal  LEO  BRANCO,  inclusive, 
FELIPE fingiu que ia puxar uma arma debaixo de sua 
camisa,  e  nesse  momento,  o  declarante  VIU 
QUANDO LEO BRANCO GRITOU PARA UM OUTRO 
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INDIVÍDUO QUE ESTAVA DENTRO DO TAL CARRO, 
DIZENDO:  VAI,  VAI,  VAI  ME  DÁ,  ME  DÁ...  em 
seguida o declarante viu quando o LEO BRANCO 
PEGOU UMA ARMA TIPO PISTOLA, foi  quando o 
declarante acelerou sua moto na tentativa de evitar 
ser atingido, mas não obteve êxito; que ao acelerar 
sua moto, ouviu um único disparo daquela pistola, e 
em seguida, sentiu que FELIPE tinha sido atingido por 
aquele disparo; QUE naquele momento o declarante 
nem  chegou  a  perceber  que  também  tinha  sido 
alvejado, pois, ainda parou sua moto e pediu socorro a 
uns policiais  que ficam nas tendas da PM, perto do 
shopping SEBRAE […] QUE não sabe informar o real 
motivo desse crime apenas tomou conhecimento pelo 
próprio FELIPE quando ainda estavam no interior do 
referido clube, de que FELIPE teria se desentendido 
com  LEO  BRANCO  já  há  alguns  dias,  no  Distrito 
mecânico,  e  que  por  isso  LEO  BRANCO  já  teria 
tentado  matar  FELIPE  num  churrasquinho 
desconhecido do declarante; QUE não tem dúvidas de 
que a pessoa que atirou na vítima FELIPE e ainda lhe 
atingiu  também  foi  o  indivíduo  conhecido  por  LEO 
BRANCO;  Que  viu  claramente  quando  um  outro 
homem entregou a arma utilizada nesse crime ao 
LEO BRANCO; Que afirma que nem o declarante 
nem a vítima FELIPE estava armados na hora do 
crime […] (fls. 42/43) (grifei)

Por sua vez, o corréu Leandro Lima da Silva declinou, perante a 

autoridade policial, uma versão diametralmente contrária a todas as expostas, 

afirmando que estava presente mas que o verdadeiro autor dos disparos teria 

sido Gleydson:

QUE não são verdadeiras as imputações que lhe são 
atribuídas;  QUE  não  conhecia  a  vítima  FELIPE 
GOMES DOS ANJOS e também não tem nenhum 
participação em sua morte; QUE conhecia o MAGO 
JOELSON  ou  MAGO  JOEL  apenas  de  “vista” e 
afirma que no dia 13 de janeiro de 2008 participava de 
uma  festa  no  clube  Ponte  Preta  juntamente  com 
SININHO, BABY e LULA,  momento em que MAGO 
JOELSON e FELIPE que também participavam da 
mesma  festa,  e  ainda  outros  elementos 
desconhecidos  do  interrogado  passaram  a 
provocar  o  interrogado,  como  se  quisessem 
brigar; QUE dentro do referido clube não houve brigas 
com  FELIPE  JOEL e  seus  colegas,  houve  apenas 
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provocações por parte destes; QUE por duas vezes o 
MAGO JOELSON e seus amigos tentaram brigar com 
o interrogado no interior  do referido  clube e que eu 
isso só  não ocorreu porque o  interrogado evitou  de 
todas as maneiras;  QUE ao terminar a festa, já na 
saída  do  clube,  por  volta  das  04:00  horas, 
juntamente  com  seus  amigos  SININHO,  BABY e 
LULA já dentro de seu veículo scort de cor verde, 
retornavam  para  casa,  e  nesse  momento  se 
aproximou uma moto de cor preta, conduzida por 
MAGO  JOELSON  e  com  FELIPE  no  bagageiro, 
momento em que o MAGO JOEL encostou a moto 
na porta do carro do interrogado e fez gestos de 
que iria sacar uma arma e atirar no mesmo; QUE 
nesse  momento,  o  interrogado  que  estava  na 
direção  de  seu  veículo,  sentiu  que  a  moto  de 
MAGO  JOEL  estava  lhe  “trancando”,  pois,  uns 
amigos  das  vítimas (desconhecidos  do 
interrogado) estavam em uma outra moto na frente 
de  seu  carro  e  que  o  MAGO  JOEL  ficava 
provocando  o  interrogado  e  que  repentinamente 
seu amigo SININHO que estava sentado no banco 
de trás de seu carro, sacou sua arma tipo pistola e 
efetuou um disparo contra MAGO JOELSON; QUE 
SININHO ao efetuar o disparo, atingiu de cheio a 
vítima FELIPE e também MAGO JOEL; Que, nesse 
momento,  também já  se  encontrava  no  seu  veículo 
(04)  quatro garotas que se encontravam no referido 
clube  e  tinham pedido  carona  ao interrogado,  cujos 
nomes não sabe informar, pois, as conheceu naquela 
noite;  QUE  não  havia  ninguém  com  o  nome 
WELLINGTON  no  seu  veículo;  QUE  afirma  o 
interrogado   que  SININHO  só  atirou  em  MATO 
JOELSON e FELIPE por legítima defesa; QUE depois 
desse fato, MAGO JOELSON e FELIPE saíram na sua 
moto em sentido shopping sebrae e que o interrogado 
também seguiu em seu veículo com destino ao centro 
desta  Capital,  onde  deixou  duas  garotas  e  dois 
rapazes na praça do cemitério, e seguiu para um motel 
com duas  das  farotas  e  seu  amigo  SININHO,  onde 
permaneceram  por  algumas  horas  […]  (fls.  38/39) 
(grifei)

Depreende-se, dessa forma, que os elementos colacionados aos 

autos autorizam aos jurados optarem por uma das versões apresentadas para 

os fatos, qual seja, a de que o apelado apesar de presente no local não teve 

qualquer  participação  no  c9rime  pelo  qual  fora  denunciado,  inexistindo  a 
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unidade de desígnios com o réu Leandro Lima,  apontado por  todos com o 

atirador.

Ora,  da  análise  dos  depoimentos,  produzidos  à  luz  do 

contraditório,  pode-se  afirmar  que  a  decisão  proferida  pelo  Conselho  de 

Sentença,  ao  acolher  a  tese  da  defesa  não  se  desvencilhou  do  acervo 

probatório  contido  nos  autos,  tendo  o  Tribunal  do  Júri,  com  respaldo  no 

princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, 

alínea “c”, da Constituição Federal), decidido da forma que lhe pareceu mais 
justa.

Sublinha-se que não seria qualquer dissonância entre o veredicto 

e  os  elementos  de  convicção  colhidos  na  instrução  que  autorizariam  a 

cassação do julgamento, afinal, é lícito ao Sinédrio Popular optar por uma das 

versões  verossímeis  dos  autos,  ainda  que  não  seja  eventualmente  essa  a 

melhor decisão, o que não é a hipótese dos autos já que a versão acolhida pelo 

Sinédrio  Popular  tem reflexo direto nas  provas produzidas durante  todo o 

procedimento escalonado do júri.

Neste sentido, segue o entendimento doutrinário:

Ao  final,  o  art.  593,  III,  d  prevê  a  apelação  para  a 
decisão  do  Tribunal  do  Júri  quando  a  decisão  dos 
jurados  for  manifestamente  contrária  a  prova  dos 
autos. Trata-se de hipótese em que se fere justamente 
o  mérito  da  causa,  em  que  o  error  in  judicando  é 
reconhecido somente  quando a decisão é  arbitrária, 
pois  se  dissocia  integralmente  da  prova  dos  autos, 
determinando-se novo julgamento. (...) 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 
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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)

Corroborando  com  o  citação  supramencionada,  segue  os 

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).

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).

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”),  inexistindo  a  ofensa 

descrita no artigo 593, III, alínea “d” do Estatuto Penal Adjetivo.

Por fim, observo que o apelo ministerial teve por fulcro todas as 

alíneas do inciso III do artigo 593 do CPP (vide  fl. 584), porém, em sede de 

razões recursais apenas fez menção à alínea “d” do referido artigo (decisão 

dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos).

Apesar do efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri 

ser  adstrito  aos  fundamentos  da  sua  interposição  (Súmula  713  do  STF), 

observo, no caso em atento, inexistir  qualquer embasamento para a análise 

das hipóteses elencadas nas alíneas “a”, “b” e “c” do referido inciso III eis que 
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não se observa no novo julgamento qualquer nulidade posterior à pronúncia, 

nem foi a sentença condenatória contrária a decisão dos jurados, não existindo, 

ademais, aplicação da pena ante a absolvição do acusado.

Forte em tais razões, nego provimento ao apelo.

É como voto.

   Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito 

da Silva, Presidente da Câmara Criminal, que também funcionou como relator. 

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o 

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr. 

Manoel Henrique Serejo da Silva, Procurador   de Justiça.

        Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 

do Estado da Paraíba, aos 12 (doze ) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR
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