
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002957-37.2013.815.2002 – 1º Tribunal do Júri da
Comarca da Capital/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: João Marcos da Silva Brito
DEFENSOR PÚBLICO: José Celestino Tavares de Souza
APELADO: Ministério Público Estadual

HOMICÍDIO  SIMPLES. CONCURSO  DE
PESSOAS. FORTES INDÍCIOS. PRONÚNCIA. JÚRI
POPULAR.  TESE  DE  NEGATIVA DE  AUTORIA.
NÃO  ACOLHIMENTO.  CONDENAÇÃO  DE  UM
DOS  ACUSADOS  E  ABSOLVIÇÃO  DO  OUTRO.
APELO.  AUSÊNCIA  DE  TESTEMUNHA
PRESENCIAL.  DECISÃO  DISSOCIADA  DO
ACERVO  PROBATÓRIO.  INOCORRÊNCIA.
ELEMENTOS  DE  PROVA  SUFICIENTES.
SOBERANIA  DO  VEREDICTO.  DECISÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não  havendo  nos  autos  indícios  suficientes  que
possibilitem  aceitar  a  tese  levantada  pela  defesa,
impõe-se  manter  a  condenação  decretada  pelo
Corpo  de  Jurados,  sobretudo,  quando  inexiste
qualquer fato capaz de submeter o acusado a novo
júri, ante as provas carreadas aos autos.

V I  S  T O S,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  Apelação
Criminal, acima identificados,

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do  Estado  da  Paraíba,  a  unanimidade,  NEGAR  PROVIMENTO  ao  apelo,  em
harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

R E L A T Ó R I O

O Ministério Público com assento no Primeiro Tribunal do Júri da
Comarca da Capital/PB denunciou os acusados JOÃO MARCOS DA SILVA BRITO
e MARCELO ARAÚJO DA SILVA, como incursos nas penas do art. 121 do Código
Penal Brasileiro,  por terem ceifado a vida da vítima JERÔNIMO FORTUNATO DE
ARAÚJO, mediante emprego de arma de fogo, fato este ocorrido no dia 17/01/2013,
por volta das 16h, num campo localizado por trás do Colégio Anaíde Beiriz, Bairro das
Indústrias, nesta Capital.
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Narra  a  denúncia,  que  os  acusados,  em unidade  de  desígnios,
mataram  a  vítima,  provocando-lhe  os  ferimentos  descritos  no  laudo  de  exame
cadavérico de fls. 59/64, por ser tio de dois indivíduos conhecidos por “Bruninho” e
“Webi”, ambos envolvidos em atividades ilícitas e apontados como autores de diversos
homicídios, inimigos dos denunciados. No dia do fato, a vítima estava na residência de
sua genitora, com seu sobrinho Webi, momento em que os acusados caminhavam pela
frente da casa e a vítima foi ao encontro destes para conversar, pedindo-lhes para deixar
seu sobrinho em paz. Horas depois, a vítima, ao passar pelo citado campo, foi abordado
pelos acusados, tendo João Marcos sacado de um revólver e efetuado disparos contra a
vítima, enquanto Marcelo dava cobertura. Após o fato, tomaram destino ignorado.

A vítima, embora socorrida ao Hospital de Trauma desta Capital,
veio a óbito, um dia após o ocorrido, em razão dos dois tiros na cabeça (fls. 59/64). 

Laudo Tanatoscópio (fls. 59/64).

Laudo de exame de confronto balístico (fls. 87/93).

Denúncia recebida em 10/07/2013 (fl. 95).

Após  frustradas  as  citações  pessoais  (fls.  97/99),  a  douta
magistrada determinou a citação por edital (fls. 102). Publicação da citação editalícia
(fls. 103/104).

Às  fls.  106,  o  douto  magistrado  suspendeu  o  processo  e  a
contagem do prazo prescricional, oportunidade em que decretou a prisão preventiva dos
denunciados, em 04/12/2013.

O  réu  João  Marcos  da  Silva  Brito  peticionou  nos  autos
requerendo a revogação da prisão preventiva, impondo medida cautelar (fls. 109/114).
Pleito indeferido as fls. 118.

Defesa prévia de João Marcos da Silva Brito (fls. 136/139).

Nova petição do acusado João Marcos da Silva Brito, acerca da
suposta  ilicitude de sua prisão (fls.  142/153),  indeferido as  fls.  159,  sendo também
nomeado defensor público para assistir o outro denunciado Marcelo Araújo da Silva, o
qual apresentou defesa as fls. 160.

Cópia da petição de Habeas Corpus em favor de João Marcos da
Silva Brito (fls. 168/179), e informações do juízo (fls. 181). 

Audiência com oitiva e interrogatório (em CD – fls. 203/205 e
232/234– volume II).

Cópia do Acórdão do Habeas Corpus, denegando a ordem (fls.
213/218 – volume II).
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Antecedentes  criminais  (fls.  219/221,  249/251  e  286/288  –
volume II).

Alegações Finais do Ministério Público (fls.  236/239 – volume
II).

Alegações Finais de João Marcos da Silva Brito (fls. 241/243 –
volume II).

Alegações  Finais  de  Marcelo  Araújo  da  Silva  (fls.  245/247  –
volume II).

Sentença  de  pronúncia  (fls.  252/256 –  volume II).  Não houve
recurso.

Submetidos ao crivo do Júri Popular (fls. 272/307 – volume II), o
Conselho de Sentença condenou o acusado João Marcos a cumprir a pena de 08 (oito)
anos de reclusão, em regime semiaberto, mantendo sua prisão preventiva e denegando-
lhe o direito de apelar em liberdade, absolvendo Marcelo Araújo da Silva. Ata de fls.
303/307.

Tempestivamente, o acusado João Marcos da Silva Brito apelou a
esta Egrégia Corte de Justiça (fls. 311 – volume II), apresentando suas razões recursais
as fls. 334/336 (volume II), alegando que a decisão está contrária a prova dos autos.

Contrarrazões Ministeriais (fls. 337/341 – volume II).

Em  seu  parecer,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
desprovimento recursal (fls. 343/346 – volume II).

É o que se tem a relatar.

V O T O:

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é tempestivo, já que interposto em 23/02/2016 (fls. 311
– conforme protocolo eletrônico colacionado a fl. 311/verso – volume  II), eis que  as
partes foram intimadas da sentença durante o próprio Júri, como se pode ver da Ata da
Sessão do Primeiro Tribunal do Júri da Capital/PB (fls. 303/307), realizado em
18/02/2016, conforme consta da sentença de fls. 299/302. Além de ser adequado e não
depender de preparo, por tratar-se de ação penal pública (TJ/PB Súmula n° 24),
CONHEÇO do apelo.

2. DO APELO
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Infere-se dos autos que o ora apelante, usando de uma arma de
fogo, ceifou a vida da vítima, atingindo-lhe com dois tiros na cabeça, ocasionando os
ferimentos descritos no laudo de fls. 59/64.

Nas razões apelatórias de fls. 334/336, afirma o apelante que a
“vítima  era  tio  de  dois  indivíduos  conhecidos  por  “Webi”  e  “Bruninho”,  ambos
envolvidos com atividades criminosas e pertencentes a uma facção criminosa contrária
à facção a que pertenciam os acusados. Conforme ainda, as investigações, teria sido
essa a motivação do delito” (fl. 334).

Alega,  ainda,  inexistir  testemunha  presencial  que  demonstre  a
veracidade dos fatos aduzidos na denúncia, havendo oitivas apenas por ouvir dizer, uma
vez  que  ninguém assistiu  ao  delito,  tudo sendo apenas  conjecturas,  das  quais  nada
restou provado.

Aduz  que  o  apelante  sempre  negou  veementemente  sua
participação no crime, somando-se ao fato da acusação não ter conseguido provar nada
contra o réu. Diante disso, afirma que existem apenas suposições e ilações acerca da
suposta autoria, eis que o acervo probatório é frágil e duvidoso, impondo-se assim sua
absolvição ou que este seja submetido a novo júri.

Pois bem!

O recurso do ora apelante não merece prosperar.

Consta dos autos que a vítima foi assassinada por tiros disparados
pelo denunciado, num campo localizado por trás do Colégio Anaíde Beiriz, situado no
Bairro das Indústrias, nesta Capital do Estado e que, apesar de a denúncia conter dois
réus, um deles foi absolvido pelo Conselho de Sentença ao acolher a tese de negativa de
autoria, ali deduzida, nos termos constantes na Ata de Julgamento de fls. 303/307.

A defesa  sustenta  que  a  decisão contraria  a  prova contida  nos
autos,  por  inexistir  acervo  testemunhal  capaz  de  comprovar  os  fatos  narrados  na
denúncia.

As provas colhidas,  tanto na fase inquisitória quanto em juízo,
demonstram que o apelante contribuiu para o crime de homicídio, pois embora negue
sua participação, isso não restou evidenciado, senão vejamos:

O declarante Marcílio Araújo da Silva (fls. 205), disse saber que o
irmão  (Marcelo,  vulgo  “Suvaco”)  era  envolvido  com umas  más  companhias,  e  ter
ouvido dizer que os denunciados haviam baleado a vítima, vindo a indagar a seu irmão
Marcelo acerca do crime, este negou tê-lo praticado.

Já  o  declarante  Lafaiete  Fortunato  de  Souza,  irmão da  vítima,
disse que várias pessoas presenciaram o crime, mas ninguém quis depor com medo dos
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acusados, tendo estes discutido com a vítima, antes de efetuarem os disparos de arma de
fogo, e que a motivação teria sido rivalidade de facções, pois seu sobrinho Webi era
envolvido isso. Afirmou que “Marquinhos” teria sido o autor do homicídio efetuando os
disparos, e que “Suvaco” estaria no evento (fls. 205). Esta oitiva foi bastante precisa,
pois trouxe riquezas de detalhes sobre o fato, bem como informações de pessoas que
teriam presenciado o fato, de forma clara e objetiva.

O acusado João Marcos da Silva Brito, em seu interrogatório em
juízo (fls. 234), afirmou ser falsa a acusação, que conhecia só de vista a vítima, bem
como o outro acusado Marcelo. Disse que soube por um amigo de nome Daniel, ter
havido um homicídio no campo. Falou ser amigo de Webi e Bruninho, sobrinhos da
vítima, e nada mais que o inocentasse do fato.

Apesar de, durante o Júri, nenhuma testemunha ocular tenha sido
ouvida, há nos autos depoimentos que confirmam ter o denunciado participado do crime
de homicídio, evidenciando, assim, a autoria delitiva do réu, eis que a materialidade já
está demasiadamente evidenciada com o laudo de fls. 59/64.

Diante disso, não se pode acolher o apelo da defesa, sobretudo,
quando se diz que a decisão fora contrária a prova dos autos, quando esta é por demais
contundente. O acervo testemunhal demonstra de maneira clara a prática delituosa, não
ensejando  dúvida,  sobretudo,  quanto  ao  medo  da  população  que  certamente  tenha
presenciado o crime, eis que os acusados fazem parte de uma facção criminosa bastante
temida, prevalecendo assim a lei do silêncio, espalhando-se apenas as notícias sobre a
autoria do crime.

Os  fatos  trazidos  a  baila  demonstram a  fragilidade  das  razões
sustentadas pelo ora recorrente, até porque, o resultado do Júri é soberano, ou seja, ele
não  acolheu  a  tese  de  negativa  de  autoria  baseado  nos  elementos  de  provas
colacionados ao caderno processual, os quais foram suficientes para impor a presente
condenação.

As contradições havida entre as oitivas e interrogatórios, foram
fundamentais  para  demonstrar  a  falta  de  veracidade  dos  fatos  aduzidos  em  juízo.
Portanto, impõe-se a manutenção da bem lançada sentença condenatória, convolando a
vontade  expressa  do  Conselho  de  Sentença  que  respondeu  a  todos  os  quesitos
formulados pelo douto magistrado, condutor do Tribunal do Júri, elaborados de maneira
clara e objetiva.

A tese defensiva não foi acolhida, uma vez que não conseguiram
provar que o réu estava realizando atividades diversas, como alegaram em juízo. 

Para o Corpo de Jurados, o crime foi praticado na forma descrita
na  denúncia,  inexistindo  decisão  contrária  as  provas  colacionadas  aos  autos,  como
pretende ver reconhecido o ora apelante.
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Desse modo, a soberania do veredicto encontra-se assegurada pela
legislação  vigente  e,  sobretudo,  por  terem  os  jurados  reconhecido  a  existência  da
autoria e materialidade, afastaram a tese de negativa de autoria sustentada pela defesa.

Inexiste qualquer tipo de nulidade na decisão atacada, capaz de
submeter o apelante a novo júri, tampouco decisão contrária as provas dos autos, o que
impõe manter a decisão atacada, pois aplicada de maneira coerente com o que restou
decidido em plenário.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  JÚRI.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA
DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA EM
QUE FORAM APRESENTADAS DUAS VERSÕES AOS
JURADOS,  AMBAS  COM  ARRIMO  NO  CONJUNTO
PROBATÓRIO  CONSTANTE  DO  CADERNO
PROCESSUAL.  ESCOLHA  DO  CONSELHO  DE
SENTENÇA  POR  UMA  DELAS.  SOBERANIA  DO
VEREDICTO.  RECURSO  CONHECIDO  E
DESPROVIDO.  -  Ao  Tribunal  "ad  quem"  cabe  somente
verificar se o veredicto popular é manifestamente contrário à
prova  dos  autos,  isto  é,  se  colide  ou  não  com  o  acervo
probatório  existente  no  processo.  Desde  que  a  solução
adotada  encontre  suporte  em  vertente  probatória,  cumpre
acatá-la,  sem  o  aprofundamento  do  exame  das  versões
acusatória e defensiva, que já foi realizado pelos juízes de
fato,  aos  quais  compete,  por  força  de  dispositivo
constitucional, julgar os crimes dolosos contra a vida. - Com
efeito,  evidenciando-se  duas  teses  contrárias  e  havendo
plausibilidade na opção de uma delas pelo Sinédrio Popular,
defeso a Corte Estadual sanar a decisão do Tribunal do Júri
para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, sob pena
de  ofensa  ao  art.  5º,  XXXVIII,  da  CF.  (TJPB  –
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00008345320168150000,  Câmara  Especializada  Criminal,
Relator DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS, j.
em 02-05-2017).

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.
HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  APELO  DO  RÉU.
PRELIMINAR.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
DISPENSA  DE  TESTEMUNHA  CONSIDERADA
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ESSENCIAL.  ARGUMENTO  INCONSISTENTE.
PRECLUSÃO  DA MATÉRIA.  NO  MÉRITO.  DECISÃO
DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
TESE  ACUSATÓRIA  DISSOCIADA  DO  CONJUNTO
PROBATÓRIO.  SEM  RAZÃO  O  APELANTE.
ANULAÇÃO  DA SENTENÇA.  NOVO  JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DO VEREDICTO DO
SINÉDRIO  POPULAR  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. (…) O julgamento realizado pelo Conselho de
Sentença  se  deu  em  consonância  com  todas  as  provas
carreadas aos autos, tanto na primeira fase como em sessão
plenária, estando a tese acusatória de acordo com o acervo
probatório amealhado. 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  e  não
quando o  Conselho de  Sentença  encontra  apoio  na  prova
reunida.(TJPB  –  ACÓRDÃO/  DECISÃO  do  Processo  Nº
00014092720148150131,  Câmara  Especializada  Criminal,
Relator DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA , j. em 09-03-
2017).

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  sempre  vigilante,  assim  se
posicionou “Como se pode extrair, diversos elementos foram determinantes para fixar
a participação ativa do apelante no homicídio de Jerônimo Fortunato de Araújo. Nesse
instante, desponta com notável importância as palavras das declarantes/testemunhas,
em especial a Sra. Josiane Batista da Silva (mídia f. 205), Cleide de Freitas (mídia f.
205), Maria do Socorro de Araújo (mídia f. 205), Marcílio Araújo da Silva (mídia f.
205). Lafaiete Fortunato de Sousa (mídia f. 234) e Marta da Silva Fortunato (mídia f.
234), corroborados pelas demais provas colhidas nos autos” (fls. 344 – volume II).

Diante de todo o exposto, e em harmonia com o parecer da douta
Procuradoria de Justiça,  NEGO PROVIMENTO ao apelo,  mantendo-se a sentença
atacada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador João
Benedito  da  Silva,  decano  no  exercício  da  Presidência  da  Câmara  Criminal.
Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores Carlos Martins Beltrão Filho (Relator) e Márcio Murilo da Cunha
Ramos (Revisor). Ausente temporariamente o Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.
Impedido o Juiz Marcos William de Oliveira (convocado até o preenchimento da vaga
de desembargador).
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Presente aos trabalhos o Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco
Sagres Macedo Vieira, 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, em 15
de Agosto de 2017.

João Pessoa, 17 de Agosto de 2017.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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