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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.

Obedecidas  as  regras  de  aplicação  da  pena
prevista  nos  arts.  59  e  68  do  Código  Penal,
correta  se  mostra  a  manutenção  do  quantum
fixado  na  sentença  condenatória,  mormente,
quando  a  reprimenda  imposta  ao  acusado  se
apresenta proporcional e suficiente à reprovação
do fato, não merecendo reparos.
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Verificado  que  o  aumento  de  pena  aplicado
durante a 2ª fase da dosimetria, foi exacerbado,
imperiosa sua redução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado

da Paraíba, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO

PARA REDUZIR A PENA PARA 22 (VINTE E DOIS) ANOS DE RECLUSÃO,

NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Criminal  tempestivamente interposta por

Fabrício  Pedro  da  Silva,  através  de  Defensor  Público, contra  decisão

proferida  pelo 1º  Tribunal  do  Júri  da comarca  de  Campina  Grande (fls.

310/312) que,  acolhendo o veredicto dos jurados,  condenou-o pela prática do

crime do art. 121, § 2º, inciso IV do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena

de 27 (vinte e sete) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente

fechado.

Em suas  razões  recursais (fls.  327/329),  requer,  inicialmente,

que o apelante seja submetido a novo julgamento por considerar a decisão

contrária à prova dos autos. Alternativamente, pleiteia pela redução da pena-

base fixada pelo  magistrado primevo,  aduzindo,  para  tal,  que a  mesma foi

exasperada sem a devida fundamentação.

Contrarrazoando (fls.  331/332v.),  o  Ministério  Público  a  quo

defendeu a manutenção da sentença vergastada, por entender que a decisão

dos  jurados  encontra-se  amplamente  sustentada  nas  provas  coligidas  aos

autos. Sustentou também a razoabilidade na fixação da pena.

Desembargador João Benedito da Silva
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A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  por  seu  Procurador  Álvaro

Gadelha  Campos,  exarou  parecer,  de  fls.  342/344,  opinando  pelo

desprovimento da apelação. Afirmou que a decisão dos jurados foi arrimada

nos  elementos  probatórios  existentes  no  processo.  Quanto  à  reprimenda

fixada, defendeu que a exasperação da pena-base foi escorreita e devidamente

justificada pelo magistrado singular. 

É o relatório.

VOTO

O Representante  do Ministério  Público  que oficia  perante  o  1º

Tribunal  do  Júri  da  comarca  de  Campina  Grande ofereceu  denúncia  em

desfavor  de  Fabrício  Pedro  da  Silva,  vulgo  “SAFRA”,  e  Carlos  André  dos

Santos, vulgo “DUIA”, dando-os como incursos nas sanções penais do art. 121,

§ 2º, inciso IV c/c art. 129, caput, na forma do art. 70, todos do CPB. 

Segundo a denúncia,  no dia  11/06/2011,  por  volta  das 21h, os

acusados, mediante disparos de arma de fogo, ceifaram a vida de Anderson

Clayton Sampaio Gomes,  de modo que impossibilitou sua defesa, além de

ocasionar lesão corporal em Lucimara Simplício da Silva.

Narra  a  peça  acusatória  que,  no  dia  e  horário  em questão,  a

vítima estava em seu veículo quando foi assassinado pelos acusados, os quais

chegaram em uma motocicleta. Na ocasião, a senhora Lucimara foi ferida na

perna por um dos disparos efetuados pela dupla.

Prossegue descrevendo a exordial  que a vítima já vinha sendo

ameaçado pelos réus; e que, dias antes do fato, sofreu um atentado praticado

pelos mesmos, do qual escapou ileso.

Desembargador João Benedito da Silva
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Descreve,  ainda,  a  peça  vestibular,  que,  embora  o  ofendido

estivesse armado no momento do crime, não teve chance de defesa, posto que

foi surpreendido pelos denunciados que emparelharam a motocicleta junto ao

carro do ofendido e efetuaram os disparos. 

O processo originário, registrado sob o nº 001.2011.025.984-1, foi

desmembrado em relação ao apelante (decisão de fls. 197/199).

Devidamente instruído o feito, o Juízo  a quo  proferiu decisão de

pronúncia (fl. 271/273), entendendo presentes indícios suficientes de autoria e

materialidade  do  crime  previsto  no  caput  do  artigo  121,  §  2º,  inciso  IV  do

Código Penal e art. 129, caput, ambos do CP.

Submetido ao julgamento pelo Sinédrio Popular, veio o réu a ser

condenado nas sanções penais do artigo 121,  §  2º,  inciso IV do Código

Penal, sendo-lhe imputada uma pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão,

a ser cumprida no regime inicialmente fechado (fls. 310/312). 

Irresignado, o acusado apresentou  recurso, alegando, de modo

sucinto, que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas dos

autos. Assim, requer a submissão do réu a novo julgamento.

 Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena imposta, aduzindo

que a exasperação da pena-base carece de fundamentação idônea.

Tal pretensão, no entanto, não merece acolhida.

 

Primeiramente,  devemos  ressaltar  que  a  doutrina  e  a

jurisprudência  são  pacíficas  no  sentido  de  que  a  cassação  do  veredicto

popular, por manifestamente contrário à prova dos autos, só é possível quando

Desembargador João Benedito da Silva
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a  decisão  for  escandalosa,  arbitrária  e  totalmente  divorciada  do  contexto

probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes, amparada

em provas. 

Para que se decida pela nulidade da decisão do Tribunal Popular,

sob a assertiva de ser esta manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se

mister que o conjunto probatório contido dos autos aponte, de forma irrefutável,

que a decisão adotada fora divorciada, por inteiro, das provas colhidas.

Tal  exigência  visa  preservar,  por  conseguinte,  o  princípio

constitucional  da  soberania  dos  seus  veredictos.  Por  tais  motivos,  o

acolhimento  dos  argumentos  somente  será  possível  quando  não  encontrar

nenhum apoio na prova colhida nos autos, exigindo-se, assim, para a anulação

sob tal fundamento, que haja um completo afastamento entre a decisão e a

realidade fática produzida.

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)

No presente caso, vê-se efetivamente provada a materialidade do

delito imputado ao acusado através do Laudo de Exame Pericial Em Local de

Morte Violenta, fls. 37/39, concluindo o perito signatário que a vítima fatal teve

como causa de seu óbito HOMICÍDIO, após ter sido atingida por 11 (onze)

Desembargador João Benedito da Silva
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disparos de arma de fogo.

Quanto  à  autoria  delitiva,  as  testemunhas  arroladas  afirmaram

que, na comunidade onde residem, são diversos os comentários no sentido de

que o delito foi praticado pelo acusado, ora recorrente. Senão, vejamos.

A  senhora  Damácia  Pereira  da  Silva  Barbosa,  cunhada  do

ofendido, ao ser inquirida pela autoridade policial (fl. 15), relatou o seguinte:

“(...)  Que  tinha  conhecimento  que  a  vítima  vinha
sendo  ameaçada  de  morte  por  um  indivíduo
conhecido por SAFRA,  cujo nome é FABIANO; que
inclusive há uns 20 dias atrás, SAFRA atentou contra
a vida de ANDERSON em um campo de futebol no
Jardim  Continental,  disparando  uma  arma  de  fogo
contra ANDERSON, que evadiu-se sem ser atingido;
que  Anderson  disse  que  SAFRA  e  DUIA  haviam
tentado matá-lo; que Anderson não procurou a polícia,
mas comprou a pistola que estava com ele na hora
em que foi morto (...)”

A versão apresentada pela esposa da vítima, a senhora Daniele

Pereira da Silva,  em sede policial  (fl.  14),  também corroborou com a tese

acusatória. Na oportunidade, a depoente forneceu relato similar ao de sua irmã,

testemunha anteriormente mencionada.

“(...)  Que a vítima vinha sendo ameaçada de morte
por um indivíduo conhecido por SAFRA, cujo nome é
FABIANO; que inclusive há uns 20 dias atrás, SAFRA
atentou contra a vida de ANDERSON em um campo
de  futebol  no  Jardim  Continental,  disparando  uma
arma de fogo contra ANDERSON, que evadiu-se sem
ser atingido; que Anderson disse que SAFRA e DUIA
haviam tentado matá-lo; que Anderson não procurou a
polícia, mas comprou a pistola que estava com ele na
hora em que foi morto (...)”

Nessa diretriz, o senhor Fábio Sampaio, primo da vítima,  prestou

os seguintes esclarecimentos perante a autoridade policial (fls. 24/25):

Desembargador João Benedito da Silva
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Que tem conhecimento de ter Anderson Clayton sido
assassinado  pela  pessoa  de  Carlos  André,  vulgo
'Duia', morador do bairro do Araxá, onde atualmente
faz parte do grupo de SAFRA e THIAGUINHO

Na  ocasião,  a  referida  testemunha  relatou,  com  riqueza  de

detalhes, que os acusados integram uma organização criminosa responsável

pela prática de crimes de naturezas diversas.

A  vítima  atingida  por  um  dos  disparos,  a  senhora  Lucimara

Simplício  da  Silva, por  sua  vez,  não  acrescentou  nada  aos  autos,  pois,

conforme relatou em sede policial (fl. 26), não estava em companhia da vítima

no momento do fato, sequer o conhecia, apenas estava passando pelo local

naquele instante,  momento em que foi  atingida  acidentalmente por  um dos

disparo efetuados. 

Reinquirida  pela autoridade policial,  à  fl.  30,  senhora  Damácia

Pereira da Silva Barbosa  ratificou que o acusado foi  o autor do delito em

apreço. Na oportunidade, a depoente relatou que o denunciado, ora recorrente,

é responsável pela prática de diversos homicídios naquela comunidade em

que residem:

“(...)  Que a depoente esclarece que seu depoimento
deve ficar em sigilo deve ficar em sigilo, até porque o
SAFRA  bandido  perigoso,  com  aproximadamente
seis  homicídios  está  solto,  desfrutando  de  toda
liberdade como se nada tivesse feito; que o SAFRA
juntamente  com  Carlos  André  'DUIA'  e  um  outro
elemento conhecido por 'BOSTA foram os autores da
morte da vítima Anderson (...)”

Durante  a  1ª  fase  do  sumário  de  culpa,  a  referida  depoente,

manteve sua versão anteriormente prestada. Inquirida pelo juízo sentenciante,

a testemunha asseverou:

Desembargador João Benedito da Silva
7



Apelação Criminal n. 0007169-60.2013.815.0011

Que  desconhece  os  motivos  do  crime;  que  tomou
conhecimento de que a vítima já era ameaçada pro
“SAFRA”; que os comentários eram no sentido de que
o crime foi  praticado  por  “SAFRA”  e  “DUIA”;  e  que
estava  no  local  onde  a  vítima  sofreu  um  atentado
antes de sua morte, mas não identificou os autores.

Em  vertente  contrária,  o  acusado,  ora  recorrente,  nega  ter

assassinado a vítima. Interrogado durante a primeira fase do sumário de culpa,

o denunciado afirmou que sequer conhecia a vítima:

Que  já  foi  preso  e  condenado  pelos  crimes  de
homicídio e roubo; que não matou a vítima; que sequer
conhecia o ofendido; que acredita estar sendo acusado
em virtude de já ter sido preso e processado, de modo
que,  qualquer  crime  que  ocorra  na  região  lhe  é
atribuída a autoria.

Durante  a  fase  judicial,  o  senhor  Fábio  Sampaio,  primo  do

ofendido, negou o teor de seu depoimento prestado durante a fase inquisitorial.

Inquirido em plenário (mídia audiovisual – fl. 303), o referido depoente, apesar

de asseverar que não forneceu relatos contidos nas peças policiais, confirmou

ser sua a assinatura aposta às fls. 24/25.

Prosseguiu  relatando,  a  testemunha,  que  não  conhece  o

acusado, tampouco os demais indivíduos citados no referido depoimento de fls.

24/25. Não obstante, de modo controverso, afirmou que encontra-se preso no

mesmo estabelecimento prisional em que os aludidos indivíduos (até mesmo

o recorrente) estão encarcerados; e que, inclusive, foram todos conduzidos,

para a realização daquele ato judicial, na mesma viatura policial.

Ainda,  de  modo contraditório,  o  depoente,  ao  ser  questionado

pelo juízo sentenciante se havia sido ameaçado ou se temia o denunciado,

posto que este, conforme relatado pela própria imprensa local, era considerado

o maior traficante da cidade de Campina Grande, afirmou que não havia sido

Desembargador João Benedito da Silva
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ameaçado e que não temia o acusado. Entretanto, inferiu que poderia perder

sua vida  em razão do teor das declarações constantes na fase inquisitorial,

haja vista encontrar-se encarcerado no mesmo estabelecimento prisional que o

denunciado.

Verifica-se, assim, da análise dos autos, que a tese acusatória

restou corroborada pelos elementos do arcabouço probatório. De outro lado, as

alegações  defensivas  consubstanciaram-se,  unicamente,  na  negativa  de

autoria por parte do réu.

Resta  patente,  portanto,  que  o  julgamento  do  Conselho  de

Sentença ocorreu em perfeita consonância com as provas produzidas durante

toda a instrução criminal,  conforme descrição na denúncia e na decisão de

pronúncia, sendo a decisão vergastada consentânea àquela prova.

Logo,  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”). Ao contrário, percebe-se

que  a  prova  colhida  se  mostra  em  um  único  sentido  e  se  posicionar

contrariamente é que seria decidir em afronta absoluta ao contexto probatório.

Corroborando com o entendimento supramencionado, segue os

seguintes julgados:

PENAL.  HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  CONDENAÇÃO.  APELAÇÃO
CRIMINAL  JULGADA.  WRIT  SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO  ESPECIAL.  INVIABILIDADE.  VIA
INADEQUADA.  DECISÃO  DO  JÚRI
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS
AUTOS.  SOBERANIA  DOS  VEREDICTOS  DO
CONSELHO  DE  SENTENÇA.  EXAME
APROFUNDADO  DO  CONTEXTO  FÁTICO-
PROBATÓRIO  DOS  AUTOS.  NECESSIDADE.
MATÉRIA  INCABÍVEL  NA  VIA  ELEITA.  HABEAS

Desembargador João Benedito da Silva
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CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.(…) 2. Não há falar
em decisão manifestamente contrária à prova dos
autos se os jurados optaram pela condenação do
increpado, em franco acolhimento a uma das teses
que  lhes  fora  apresentada,  com  o  respaldo  do
arcabouço  probatório  carreado  aos  autos,
exercendo, assim, a sua soberania, nos termos do
artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição
da  República. 3.  (...).  4.  Habeas  corpus  não
conhecido.  (STJ,  HC  229135/PR,  Rel.  Min.  Maria
Thereza de Assim Moura, publicação: 18/02/2014)

HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  ANULAÇÃO  DO
JULGAMENTO  DOTRIBUNAL  DO  JÚRI.  DECISÃO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA
DOSAUTOS. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA
APLICADA.
IMPOSSIBILIDADE.PROPORCIONALIDADE  DO
PERCENTUAL  FIXADO  A  TÍTULO  DE
PARTICIPAÇÃO  DEMENOR IMPORTÂNCIA.  1.  Não
há falar em condenação manifestamente contrária
à prova dos autos quando o Conselho de Sentença
adota tese, contraposta à da defesa, devidamente
amparada  em depoimento  testemunhal. 2.  (...)  3.
Ordem  denegada.(STJ,  HC  140398/RS,  Rel.  Min.
Sebastião Reis Junior, publicação 29/08/2012) 

Por  fim,  o  apelante,  com  fulcro  no  art.  593,  III,  “c”,  do  CPP,

impugna a pena-base que lhe foi aplicada na sentença pelo Juiz Presidente do

Tribunal  do Júri,  afirmando ser  ela  exacerbada,  em face das circunstâncias

judiciais favoráveis ao réu.  Contesta a valoração negativa das circunstâncias

judiciais como culpabilidade e consequências do crime.

No entanto, também, sem razão.

Analisando-se a sentença condenatória (fls. 310/312), observa-se

que o Magistrado a quo obedeceu a todos os ditames legais, dando os motivos

de  seu  convencimento  em estrita  consonância  com a  prova  constante  dos

autos  e  observando  rigorosamente  o  sistema  trifásico  de  fixação  da

reprimenda, ditado pelo artigo 68 do Código Penal. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Inicialmente,  vale  transcrever  a  análise  das  circunstâncias

judiciais aplicada ao caso concreto:

A  culpabilidade entendida  como  índice  de
reprovabilidade  do  agente  pelo  fato  criminoso
praticado, somado os fatores que circundam o crime
vemos a  premeditação do crime,  e a  influência  que
causa na população,  sendo classificado o réu como
chefe  do  Comando  do  Tráfico  do  Continental  em
Campina , não só pela imprensa falada e escrita, mas
como  pela  população  geral. Antecedentes serão
analisados  por  ocasião  das  agravantes; Conduta
social abrangendo  seu  comportamento  no  trabalho,
na  vida  familiar  e  no  meio  onde  vive,  não  se
comprovou que o réu desenvolvesse algum trabalho
lícito,  restando  apenas  na  esfera  da  conjectura  de
suas  alegações  demonstrando  os  autos  que  se
ocupava de atividades ilícitas. 
Personalidade, como  sendo,  seu  caráter,  índole,
constatou-se que o réu não apresente arrependimento,
demonstrando possuir personalidade fria e calculista.
Demonstra  inteligência  e  discernimento  completo  de
seus atos criminosos; Motivos do crime como razões
que  levaram  ao  cometimento  do  crime,  vemos  a
futilidade  da  motivação  absolutamente  reprovável.
Circunstâncias  o  crime  foi  praticado,
meticulosamente  planejado,  não  sendo  concretizado
em outra oportunidade.
Consequências  do  crime que  são  os  efeitos  da
conduta  para  a  vítima,  são  também  desastrosas,
retirou a vida da mesma, a qual perdeu o convívio com
seus familiares e amigos; 
Comportamento  da  vítima não  contribuiu  para  o
desfecho trágico que sofreu.

Acercas da referida análise, a morte da vítima, por ser inerente ao

tipo  penal,  não  pode  sopesar  negativamente  sobre  as  consequências  do

crime.

Na mesma senda, é cediço que o  comportamento da vítima,

quando não influencia a prática delitiva, deve se considerada como neutra na

Desembargador João Benedito da Silva
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análise da referida circunstância judicial.

Não  obstante,  entendo  que  a  exasperação  da  pena-base  foi

devidamente  justificada  pelo  Magistrado  singular,  diante  das  demais

circunstâncias judiciais preponderantemente desfavoráveis apresentadas pelo

acusado,  resultando aplicada em  20 (vinte)  anos de reclusão,  a meu ver,

acertadamente.

Já na segunda fase da dosimetria, o julgador primevo exasperou

a pena em 07 (sete) anos, em face da agravante do artigo 61, inc. I, do Código

Penal. 

Vale destacar que o Código Penal não estabeleceu limites mínimo

e máximo de  aumento  de  pena  a  ser  aplicados  em razão  das  agravantes

genéricas.  Desse modo,  a  jurisprudência  pátria  reconhece que compete  ao

julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades

do caso, escolher a fração de exasperação, em observância aos princípios da

razoabilidade e da proporcionalidade. 

Na espécie, entendo que a elevação da pena, aplicada durante a

2ª fase da dosimetria, foi exacerbada e desproporcional, devendo, portanto, ser

reduzida.

Assim, reduzo para 2 (dois) anos o quantum de aumento de pena

em razão da agravante da reincidência, devendo a reprimenda corpórea ser

fixada, definitivamente, em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Pelo  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL ao  apelo,  para

reduzir a pena para 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Expeça-se guia de execução provisória.

Desembargador João Benedito da Silva
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É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da Silva, relator,

Luiz Sílvio Ramalho Júnior (com jurisdição limitada), revisor, e Carlos Martins

Beltrão Filho.

Presente à sessão a Excelentíssima Senhora Maria Lurdélia Diniz

de Albuquerque Melo, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, 17 de agosto de 2017.

             Des. João Benedito da Silva
                            RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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