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A denúncia anônima, a qual se trata de mera
notícia da atividade criminosa fornecida por
pessoa  não  identificada,  pode  ser
empregada para dar início a diligências com
o  fim  de  verificar  os  fatos  nela  noticiados
para,  servir  de  fundamento  à  persecução
penal.

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.
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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. 

Evidentemente, que se o Magistrado, na fixação
da  pena  base  acima  do  patamar  mínimo,
fundamenta  o  quantum, nas  circunstâncias
judiciais,  desfavoráveis  ao  acusado,  é  de  se
manter  a  punição  da  forma como sopesada  na
sentença atacada.

Restando  demonstrado  que  o  Juiz  exasperou
quando fixação das agravantes, a sua redução, é
medida que se impõe.

Resta  prejudicado  o  pedido  de  recorrer  em
liberdade,  quando  o  apelo  já  está  sendo
decidido  no  momento  do  julgamento  da
apelação.

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 REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO PARA REDIMENSIONAR A PENA
PARA  23  (VINTE  E  TRÊS)  ANOS  DE  RECLUSÃO,  PREJUDICADO  O
PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE,  NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  (fl.513)  manejada  por  Sérgio

Figueiredo de Queiroz, contra sentença (fls.504/508), proferida pelo Juízo do

1º Tribunal do Júri da comarca da Capital  que, acolhendo o veredicto dos

jurados, o condenou a uma pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, pelo

Desembargador João Benedito da Silva
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crime previsto no artigo 121, § 2º, incs. I  e IV, do CP,  a ser cumprida em

regime, inicialmente fechado.

O apelante em suas razões recursais (fls.528/598),  preliminar-

mente, alega nulidade do processo em face da ocorrência de irregularidade no

procedimento  investigatório,  eis  que  iniciado  unicamente  de  uma  denúncia

anônima. 

No  mérito,  aduz que a decisão foi manifestamente contrária as

provas dos autos,  pugnando, por um novo julgamento. Subsidiariamente, re-

quer a redução da pena aplicada, por ser exacerbada. Por fim, suplica a revo-

gação da prisão preventiva, para que possa recorrer em liberdade.

Nas  contrarrazões,  representante  do  Ministério  Público

(fls.551/556), pugna pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio do Procurador José Ro-

seno Neto, exarou parecer opinando pela rejeição da preliminar de nulidade do

processo, e no mérito, pelo desprovimento do recurso (fls. 558/556).

É o relatório.

VOTO 

1.  Preliminar - Nulidade da persecução penal desencadeada

por denúncia anônima.

Inicialmente,  alega  o  apelante,  nulidade  absoluta  do  processo,

sob o argumento de que o procedimento investigatório fora iniciado unicamente

de uma delação anônima (fl. 63), inexistindo prévio e sumário procedimento a

Desembargador João Benedito da Silva
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fim de verificar a verossimilhança dos fatos narrados na notícia veiculada pelo

telefone, violando o art. 5º, LVI da CF.

No entanto, tenho, que a preliminar deve ser rejeitada.

Cediço que, em verdade, as denúncias anônimas servem como

supedâneo  para  embasar  a  investigação  policial,  sendo  certo  que  (elas)

consistem em elemento hábil a definir a linha investigatória do inquérito policial.

No caso em apreço, verifica-se que inicialmente fora instaurado o

inquérito  policial  em  razão  da  ocorrência  de  homicídio,  com  realização  de

diligências.  Posteriormente,  houve  uma  ligação  anônima  informando  que  o

veículo utilizado no homicídio seria o do indiciado Sérgio, ocasião em que os

policiais  diligentemente averiguaram a veracidade da denúncia,  chegando a

pessoa do acusado.

Por outro lado, importante salientar que o fato de a ocorrência ter

iniciado por meio de denúncias anônimas não invalida o feito, mesmo porque

eventuais  vícios  existentes  na  fase  inquisitorial  não  contaminam  o

desenvolvimento da ação penal, tendo em vista o inquérito policial ser peça

meramente  informativa.  Ademais,  como  forma  de  assegurar  o  direito  à

segurança pública e ao exercício da cidadania, tem-se admitido a utilização de

denúncia anônima como ato deflagrador da persecução penal,  a fim de dar

ensejo  a  investigações  preliminares  pelos  órgãos  incumbidos  dessa  tarefa,

desde que reunidos elementos informativos suficientes, o que ocorreu no caso

dos autos.

A propósito: 

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO
ORDINÁRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  NÃO
CONHECIMENTO.  PREVISÃO  CONSTITUCIONAL
EXPRESSA  DO  RECURSO  ORDINÁRIO  COMO
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INSTRUMENTO  PROCESSUAL  ADEQUADO  AO
REEXAME  DAS  DECISÕES  DE  TRIBUNAIS
DENEGATÓRIAS  DO  WRIT.  DENÚNCIA.  FURTO
QUALIFICADO,  CORRUPÇÃO  ATIVA  E
QUADRILHA.  NULIDADE  DAS  INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS  BASEADAS  UNICAMENTE  EM
NOTÍCIA  ANÔNIMA.  ILICITUDE  DAS  PROVAS
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  (...)  4.  A
jurisprudência  desta  Corte  tem  prestigiado  a
utilização  de  notícia  anônima  como  elemento
desencadeador de procedimentos preliminares de
averiguação,  repelindo-a,  contudo,  como
fundamento  propulsor  à  imediata  instauração  de
inquérito  policial  ou à  autorização de medida de
interceptação telefônica  . 5.  Com efeito,  uma forma
de  ponderar  e  tornar  harmônicos  valores
constitucionais  de  tamanha  envergadura,  a  saber,  a
proteção  contra  o  anonimato  e  a  supremacia  do
interesse e  segurança pública,  é  admitir  a  denúncia
anônima em tema de  persecução penal,  desde  que
com reservas,  ou  seja,  tomadas  medidas  efetivas  e
prévias pelos órgãos de investigação no sentido de se
colherem elementos e informações que confirmem a
plausibilidade das acusações. STJ -  [HC 204778/SP.
Rel.  Min.  Og  Fernandes.  Publicação:  29/11/2012]  –
Grifei.

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO.  TRÁFICO  DE
DROGAS  E  ASSOCIAÇÃO  PARA  O
NARCOTRÁFICO. (...) 1.  A denúncia anônima pode
ser empregada para dar início a diligências com o
intuito de averiguar os fatos nela noticiados para,
posteriormente,  dar  lastro  à  persecução  penal,
exatamente como ocorreu no caso (...).  (STJ,  HC
135207/RJ,  Rel.  Min.  Rogério  Schietti  Cruz,  j:
08/03/16). - grifei

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO
DE  ENTORPECENTES  -  DENÚNCIA  ANÔNIMA
COMO  SUPORTE  PARA  REALIZAÇÃO  DE
DILIGÊNCIA  POLICIAL  -  POSSIBILIDADE  -
VIOLAÇAO  DE  DOMICÍLIO  -  INOCORRÊNCIA  -
CRIME PERMANENTE -  PRELIMINAR REJEITADA.
APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE
DROGA - DEPOIMENTO POLICIAL - CONDENAÇÃO
MANTIDA -  RECURSO NÃO PROVIDO. 1-  Inexiste
óbice legal  à realização de diligência policial  em
decorrência de denúncia anônima, a qual se trata
de mera notícia da atividade criminosa fornecida
por  pessoa  não  identificada,  que  somente
deflagrará uma ação penal se amealhadas provas
suficientes para tanto. 2- O crime de tráfico ilícito de
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entorpecentes  é  de  natureza  permanente,  cuja
consumação  se  prolonga  no  tempo,  de  forma  que,
enquanto  a  ré  mantém  em  sua  guarda  substância
entorpecente,  está  em  estado  de  flagrância,  o  que
permite que a prisão em flagrante ocorra a qualquer
tempo,  independentemente de mandado de busca e
apreensão. 3- Comprovado que o apelante mantinha
sob  guarda  elevada  quantidade  de  substância
entorpecente, sem autorização e em desacordo com
determinação  legal  ou  regulamentar,  em  troca  de
quantia em dinheiro, o édito condenatório pelo crime
tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06 deve ser mantido.
 (TJMG -  Apelação Criminal  1.0702.15.064882-3/001,
Relator(a):  Des.(a) Júlio César Lorens ,  5ª CÂMARA
CRIMINAL, julgamento em 30/08/2016, publicação da
súmula em 05/09/2016) – grifo nosso.

Nessa  ordem  de  ideias,  em  nosso  ordenamento  jurídico,  a

denúncia anônima, constitui meio idôneo para a deflagração do procedimento

policial  mediante  instauração  do  inquérito  policial.  Em  outras  palavras,

respeitados  os  direitos  e  garantias  fundamentais  e  não  consistindo-se  no

instrumento propulsor da imediata instauração do inquérito policial, a denúncia

anônima pode ser admitida como mecanismo hígido de ativação da instrução

preliminar (fase policial), sem que se possa vislumbrar nulidade processual.

Assim, rejeito a preliminar.

 

2. No mérito.

O  Representante  do  Ministério  Público  Estadual,  denunciou

Sérgio Figueiredo de Queiroz, Vulgo “Serginho”, imputando-lhes a prática do

crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código

Penal.

Consta da exordial que no dia 22 de fevereiro de 2013, por volta

das  06h50min,  no  interior  do  estacionamento  da  Secretaria  de  Saúde  do

Estado da Paraíba, ao lado do Hemocentro, na Av. Pedro II, Jaguaribe, nesta

capital, por motivo torpe, com deliberada vontade de matar, mediante emprego

Desembargador João Benedito da Silva
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de  arma  de  fogo,  determinou  e  participou  materialmente  do  homicídio  de

Rogério Rodrigues da Silva, executado com 04 (quatro) disparos, sem chance

de defesa, em seguida evadiu-se do local em um veículo de sua posse, com

dois indivíduos, conforme se infere da narrativa acostada ao apuratório e do

laudo de exame de morte violenta e cadavérico de fls.88/99.

Narra ainda a peça acusatória, que as investigações dão conta

que na data e local dos fatos, a vítima estava no trabalho (Hemocentro) quando

foi  informado  que  um  homem  estava  a  sua  procura,  indo  aquele  ao  seu

encontro.  Instantes  depois  foram ouvidos  quatro  estampidos  de  disparo  de

arma de fogo e algumas pessoas presenciaram dois indivíduos se evadirem do

local  do crime em um carro Ford/Fiesta de cor  vinho enquanto a vítima se

encontrava caída ao chão, sendo a placa do veículo noticiada por intermédio

do disque-denúncia, fl. 57.

Extrai-se também, da denúncia, que inicialmente as investigações

policiais apontaram a autoria delitiva para Demetrius Leosman de Pádua, ex-

marido  de  Icléia  Márcia  da  Luz  Freire  (companheira  da  vítima),  que  havia

cogitado  matar  esta,  a  vítima  e  uma  terceira  pessoa,  culpando-os  pelo

falecimento da filha que teve com Icléia, que teve como causa da morte o vírus

H1N1, em Guaxupé-MG.

Todavia,  posteriormente,  tomou-se  ciência  por  Fernando  Luiz

Cabral,  tio  da  companheira  da  vítima,  que  a  vítima  havia  supostamente

molestado sua filha,  J.K.  da S.C.,  e  prima legitima de Icléia Márcia  da Luz

Freire, quando aquela contava com 08 (oito) anos de idade, e o seu namorado,

o indigitado “Serginho”, havia comentado que “mataria a pessoa que abusasse

de uma filha sua”.

Por fim, consta da exordial que o carro utilizado pelos indivíduos

para fugar do local do crime, consistente em um Ford Fiesta, de cor vinho, foi

identificado  junto  ao  DETRAN/PB,  sendo  de  propriedade  do  assacado,

Desembargador João Benedito da Silva
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conforme extrai-se às fls. 57;72/73, 75/76 e 78/79, o que restou não pairar mais

dúvidas sobre a autoria delitiva direcionada para o denunciado. 

Concluída a instrução criminal, o acusado Sérgio Figueiredo de

Queiroz,  foi  pronunciado  (fls.410/414),  nas  sanções  do  artigo  previsto  no

artigo 121, § 2º, incs. I e IV, do CP. Submetido ao Crivo Popular, foi julgada

procedente a pretensão punitiva Estatal para condená-lo nas sanções do art.

121,  §  2º,  incs.  I  e  IV do CP, a  uma pena de 28 (vinte  e oito)  anos de

reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente fechado. 

Inconformado, o recorrente manejou o presente apelo. 

2.1  –  Da  decisão  manifestamente  contrária  a  provas  dos

autos.  

Alega o Apelante que a decisão fora manifestamente contrária à

prova dos autos, eis que não restou comprovado que tenha praticado o crime

pelo qual foi condenado, pugnando, por um novo julgamento. 

No entanto, sem razão.

Inicialmente,  cumpre esclarecer  que,  para  que o  apelante  seja

submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a

decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver

prova cabal de ser esta totalmente dissociada do conjunto probatório, assim, se

houver  o  acolhimento  de uma das teses apresentadas,  não se  configura  a

hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. 

Em se tratando de julgamento perante o Tribunal Popular, para se

anular  o  veredicto  dos  jurados,  é  preciso,  nos  casos  de  decisão

manifestamente contrária à prova dos autos, que o conjunto probatório então

existente do caderno processual, estabeleça, com segurança plena, a direção
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oposta das provas ali produzidas, o que não observado em relação à hipótese

vertente.

Por outro lado, é entendimento pacífico de que somente cabível

recurso de apelação criminal contra decisão do Conselho de Sentença, quando

essa se mostrar manifestamente divorciada das provas do caderno processual,

ou seja, sem respaldo algum com as evidências e o acervo probante colhido no

processo,  preservando-se,  por  conseguinte,  o  princípio  constitucional  da

soberania dos veredictos.

No caso em apreço, admite-se de que não existiram nos autos, na

verdade, a divergência da decisão proferida pelo Conselho de Sentença com o

conjunto das provas que se fizeram produzidas no curso da instrução proces-

sual, mormente em existindo clara versão acerca do fato delituoso, com supe-

dâneo nos elementos constantes no processo. Senão vejamos:

A  materialidade  delitiva  resta  evidenciada,  conforme  Laudo

Tanatoscópico  (fls.210/213),  Laudo  de  exame  pericial  em  local  de  morte

violenta (fls. 96/105) e Laudo de exame de análise de conteúdo gravado em

mídia óptica de DVD-R (fls. 112/122). 

A autoria,  da  mesma  forma,  restou  demonstrada,  de  molde  a

tornar verossímil a versão que a impinge ao Apelante. Não obstante, tenha o

Apelante negado a prática delitiva (interrogatório – fl.  751/751v), sua versão

resta isolada diante as provas colhidas no caderno processual. Vejamos:

A  testemunha  indicada  na  denúncia,  Fernando  Luiz  Cabral,

quando inquirido disse:

Na Polícia (fls. 36/39):

Desembargador João Benedito da Silva
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“(...)  que  o  depoente  afirma  que  sua  filha,  JULIANNA
KARLA DA SILVA CABRAL,  confessou  para  SERGIO
FIGUEIREDO  DE  QUEIROZ,  conhecido  por
“SERGINHO”, que havia sido molestada por ROGÉRIO
RODRIGUES DA SILVA, quando tinha cerca de oito anos
de  idade;  (…)  QUE  “SERGINHO”  é  namorado  de
JULIANNA  há  aproximadamente  dois  anos;  QUE
“SERGINHO” é presidiário do regime semiaberto, tendo
cumprido pena pela participação no crime de estelionato
praticado pela chamada “GANG DOS PLAY BOYS”.QUE
ROGÉRIO  é  casado  com  a  sobrinha  do  depoente,
ICLEIA MARCIA DA LUZ FREIRE, há aproximadamente
23  anos;  QUE  o  depoente  tomou  conhecimento  do
suposto abuso sexual  praticado por  ROGÉRIO através
de telefonema em que conversou com “SERGINHO”; (…)
QUE  nessa  conversa,  “SERGINHO”  disse  que  “SE
TIVESSE  UMA  FILHA,  E  ESTA  TIVESSE  SIDO
ABUSADA, ELE MATARIA A PESSOA QUE PRATICOU
O ABUSO”;(...) QUE SERGINHO por diversas vezes, viu
ROGÉRIO; QUE ROGÉRIO é vizinho do depoente; QUE,
ROGÉRIO  tinha  um  certo  temor  de  SERGINHO,  pois
sabia que ele tinha conhecimento do suposto abuso, haja
vista que o depoente havia contado que soube do fato
através  de  SERGINHO;  (...)QUE  após  prestar
depoimento no dia de hoje nesta DCCPes, o depoente foi
procurado por alguns dos Agentes de investigação dessa
delegacia  para  que  lhe  fossem  mostradas  algumas
imagens, dos supostos indivíduos que teriam praticado o
homicídio que vitimou ROGÉRIO; QUE nas imagens o
depoente observou que o veículo em que supostamente
estavam os indivíduos que haviam praticado o homicídio
era  um  Ford/Fiesta,  cor  vinho,  coincidentemente  o
mesmo veículo  que  possui  SERGINHO;  (…)  QUE,  na
conversa, ainda, o depoente percebeu que SERGINHO,
por diversas vezes, afirmava que tomaria providências se
o  abuso  sexual  ocorrido  com  uma  filha  dele;  QUE  o
depoente  passou  a  desconfiar  de  SERGINHO  após
tomar conhecimento do vídeo e ter conversado com ele
por telefone; 

Em Juízo  (mídia - fl. 304),   a referida testemunha falou: 

Que conhecia a vítima há cerca de 35 anos, a qual era
companheira  de  uma  prima  sua  de  nome  Icleia  e
tiveram  duas  filhas.  Que  conheceu  o  acusado  em
2012,  quando  este  saiu  do  indulto  natalino.  Que  a
vítima era um homem trabalhador. Que não assistiu o
crime descrito na denúncia, porém, soube do ocorrido
através  de  sua  irmã  Ivanize,  por  telefone,  e  como
trabalha  no  SAMU,  procurou  saber  do  fato,  e
constatou ser verdade. Que foi ao local e lá disseram
que foram dois homens não identificados que teriam
praticado  o  crime.  Que  a  princípio  pensavam  que
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quem tinha matado a vítima teria sido Demetrius, ex-
esposo de Icléia,  (companheira da vítima),  uma vez
que Demetrius havia cogitado matar Icleia,  a vítima e
uma terceira pessoa, culpando-os pelo falecimento da
filha que teve com icléia, porém, depois de ter visto a
imagem do  veículo  supostamente  de  Sérgio,  veio  à
tona do que agora está acontecendo. Que não pode
afirmar foi Sérgio que cometeu ou não o delito,  mas
em  agosto  ou  setembro  de  2012,  recebeu  um
telefonema  de  Sérgio,  namorado  de  sua  filha,  de
dentro do presídio, afirmando que esta, quando tinha
sete ou oito anos de idade, havia sido molestada pela
vítima Rogério; que até então nada sabia a respeito da
suposta  violação  contra  a  sua  filha  Juliana.  Que
Sérgio, disse para o depoente: “que se fosse com uma
filha  minha  eu  tomaria  uma  providência”. Que  foi  a
casa  da  vítima  e  conversou  com  a  vítima  e  esta,
chorando,  disse que havia sido um mal  entendido e
todos da sua casa sabia, menos ele, ficado chateado
por  ninguém  ter  contado  a  ele  depoente,  sua  filha
confirmou os fatos. Que depois da conversa, passou
uma  borracha  no  acontecido  e  continuou  uma
convivência  normal  com  a  vítima.  Que  não  pode
afirmar qual o motivo que Sérgio teria matado a vítima,
mas  supõe  que  teria  tomado as  dores  da  sua  filha
Juliana, namorada e mãe do filho dele. Que confirma
que viu várias vezes “Serginho” no veículo Ford Fiesta,
cor vinho, com as características do carro encontrado
próximo ao local do crime. Que confirma que Serginho
costumava utilizar o veículo Ford Fiesta de cor vinho,
com as características do carro encontrado próximo ao
local  do  crime,  por  várias  vezes.  Que  Serginho
frequentou sua casa até um dia antes do crime. 

Em plenário, (mídia – fl.500 ): confirmou o que fora dito  nos

depoimentos acima transcritos. 

Por  sua  vez,  a  declarante  Icleia  Marcia  da  Luz  Freire,

(companheira da vítima, na época do fato delituoso), afirmou:

Em Juízo -     (mídia – fl. 304): 

Disse  que  veio  a  conhecer  Serginho,  a  partir  do
momento em que sua prima Juliana Karla, conheceu o
acusado, teve um caso com ele no presídio, e desse
relacionamento  teve  um  filho.  Que  Juliana  falou  a
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Serginho,  quando  estava  no  presídio,  que  a  vítima
teria a molestado quando tinha 8 anos de idade. Que
em dezembro Serginho foi para o regime semiaberto,
ficando na casa de Juliana, que era sua vizinha. Que o
acusado  ficou  monitorando  toda  a  família,  pois  ele
prometeu que a pessoa que fizesse isso com uma filha
dele  seria  morta.  Que  a  vítima  sempre  negou  ter
molestado  sua  sobrinha.  Que  Serginho  teria  sido
identificado pela polícia por uma gravação mostrando
o carro do acusado estacionado no posto de gasolina,
próximo  a  Secretaria  de  Saúde  do  Estado  e  duas
pessoas  descendo  do  automóvel,  e  se  dirigindo  a
procura  da  vítima  no  Homocentro.  Que  o  carro  de
Serginho  é  um  Ford  Fiesta.  Que  Serginho  passou
praticamente o mês de dezembro frequentando a casa
do seu tio, utilizando um Ford/ Fiesta vinho.

Em Plenário – (mídia – fl.500), a declarante confirmou o que fora

dito em juízo.

No  entanto,  a  declarante  Juliana  Karla  da  Silva  Cabral,  (ex-

namorada do acusado) asseverou:

Na Polícia (fls. 40/42):

QUE há cerca de três anos, a declarante conheceu o Sr.
SERGIO  FIGUEIREDO  DE  QUEIROZ,  e  que  há  dois
anos iniciou um namoro com o mesmo; QUE da relação
nasceu um filho no mês de setembro de 2012; QUE o Sr.
SERGIO  QUEIROZ  foi  preso  em  uma  operação  do
Grupo  Operações  Especiais  –  GOE,  pela  prática  de
roubos  nesta  cidade  de  João  Pessoa;  QUE,  sabe
informar que SERGIO foi condenado em dois processos
criminais;  QUE  SERGIO  é  albergado  na  Penitenciária
Média de Mangabeira, nesta capital. QUE a cerca de oito
meses atrás a declarante relatou a SERGIO QUEIROZ
os abusos praticados pela ROGERIO RODRIGUES, na
época em que a  declarante  era  menor  de  idade;  (…)
QUE  no  dia  em  que  a  declarante  contou  a  SÉRGIO
sobre os abusos, o mesmo se mostrou muito nervoso e
com certo rancor da declarante por não ter contado antes
tais  fatos;  QUE ROGERIO como era considerado  um
parente  da  declarante,  tinha  uma  certa  convivência
familiar e por isso já esteve pessoalmente com SÉRGIO
QUEIROZ, inclusive após este tomar conhecimento dos
abusos;  QUE  SERGIO  ficou  revoltado  pelo  fato  do
genitor da declarante não ter qualquer informação sobre
os abusos praticados pela vítima; QUE então SERGIO
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disse a declarante que contaria todo os fatos para que
fossem tomadas as providências;  QUE em meados de
agosto do ano passado, SERGIO ligou para o genitor da
declarante  Sr.  FERNANDO  LUIZ  CABRAL,  e  contou
todos  os  fatos  relacionados  aos  abusos  sexuais
praticados pela vítima contra a declarante; QUE o genitor
da declarante após saber de toda a verdade, procurou a
pessoa da vítima em agosto do ano passado para saber
a versão de ROGERIO a respeito dos fatos; QUE pelo
que soube a declarante,  ROGERIO tornou a negar ter
praticado  qualquer  abuso  contra  a  declarante;  QUE
então  o  genitor  da  declarante  resolveu  encerrar  o
assunto,  pois  já  havia  passado  muito  tempo;  QUE  a
convivência entre o genitor da declarante e o restante da
família  continuou  a  se  desenvolver  normalmente  para
com ROGERIO RODRIGUES; QUE SERGIO em função
da  atitude  do  pai  da  declarante  teria  ficado  muito
chateado e até com certa indignação, pois inclusive, teria
feito  as  seguintes  afirmações  para  o  Sr.  FERNANDO
LUIZ: ' SE FOSSE COM MINHA FILHA EU TOMARIA AS
PROVIDÊNCIAS”;  (...)  QUE SÉRGIO possui  um Fiesta
de cor vinho.

Em Juízo – mídia – fl.  304:

Que teve um relacionamento com Sérgio, durante dois
anos e alguns meses, que atualmente não está mais
com  o  acusado  e  tem  um  filho  do  acusado.  Que
conhecia a vítima desde criança. Que é verdade que a
vítima  a  molestou  quando  era  criança,  fazendo  de
tudo, menos praticar o ato, por inúmeras vezes, tendo
posteriormente contado para sua tia Ivanize, mãe de
Icleia, quando tinha dez anos de idade, tendo a vítima
cessado  os  abusos.  A declarante  contou  os  abusos
praticados  pela  vítima  contra  ela  declarante,  ao
acusado  Sérgio.  Que  o  acusado  posteriormente,
relatou os abusos ao seu pai,  dizendo que não era
justo  que  o  pai  da  declarante  não  tomasse
conhecimento  dos  abusos.  Que  contou  o  fato  a
Rogério  mais  ou  menos  um  ano,  antes  do  fato
delituoso. Que na época dos fatos o acusado estava
no semiaberto.  Que Sérgio se dizia inocente. Que o
Sérgio tinha um carro Ford/Fiesta vinho, confirmando,
as declarações acima prestadas na esfera policial. 

Em Plenário – mídia –fl.500: confirmou os depoimentos acima

transcritos.
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A  testemunha  Joselito  Farias  Costa,  em  seus  depoimentos

asseverou:

Na Polícia (fls. 22/23):

“(...)  Que  é  colega  de  trabalho  de  ROGERIO
RODRIGUES DA SILVA no Homocentro desta cidade,
onde  ambos  exerciam  a  função  de  auxiliar
administrativo.  Que  entra  de  serviço  às  06:00h  da
manhã e hoje por  volta  das 07:00h estava no setor
trabalhando,  quando a funcionária da cantina a qual
não  sabe  o  nome  chegou  a  procura  de  Rogério,
informando que havia um indivíduo aguardando pelo
mesmo no estacionamento da frente do Hemocentro.
Que Rogério recebeu o chamado e foi até o lado de
fora,  falou  com  o  referido  homem  e  em  seguida
retornou  ao  seu  setor,  que  é  o  estacionamento  da
entrada de serviço. Que viu toda essa movimentação,
porém após a vítima ter retornado para seu setor de
trabalho,  o  depoente  apenas  ouviu  quatro  disparos.
Que foi ao setor de Rogério e presenciou dois rapazes
correndo e Rogério ferido no chão(...)

Em Juízo (mídia – fl. 304), disse que confirma integralmente o

depoimento  prestado  na  esfera  policial.  Que  presenciou  o  crime  após  os

disparos  efetuados  contra  a  vítima.  Que  viu  os  dois  rapazes  correndo  e

entrando em um carro Ford/Fiesta de cor vinho. 

Pois  bem,  como  visto  acima,  não  obstante,  tenha  a  defesa

sustentado  não  haver  provas  de  que  o  Apelante  tenha  contribuído  para  o

assassinato  da vítima,  as  provas carreadas  aos autos  apontam na  direção

afirmativa.

É que, pelo exame de todo o contexto probatório, verifica-se que a

autoria  está  comprovada  diante  os  depoimentos  testemunhas,  a  denúncia

anônima, as imagens de câmaras de segurança do Posto de Gasolina. Além do

mais,  resta evidente a contribuição do Apelante para a ocorrência do delito,

tendo o Conselho de Sentença acolhido a tese que lhe pareceu a mais correta,

com supedâneo em elementos probatórios existentes nos autos, devendo por
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esta razão, ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 

Lado outro, é certo que, a princípio, as decisões proferidas pelo

Corpo de Jurados são revestidas de soberania. Todavia, também é certo que a

versão que acolher  deve  estar  amparada em provas concretas,  não sendo

bastante  optar  pela  versão  que,  conquanto  isolada  nos  autos,  apenas  lhe

pareça mais convincente.

Se o  Júri  opta  por  uma das versões que 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. 

Corroborando com o entendimento supramencionado, 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)

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  ART.
121,  §  2º,  INCISOS  I  E  IV  DO  CÓDIGO  PENAL.
ALEGAÇÃO  DE  TER  SIDO  A DECISÃO  DO  JÚRI
CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS.
INOCORRÊNCIA.I  - Não  se  qualifica  como
manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos  a
decisão  dos  Jurados  que  se  filia  a  uma  das
versões  para  o  crime,  em  detrimento  de  outra,
ambas apresentadas em Plenário, desde que a tese
privilegiada  esteja  amparada  em provas  idôneas,
como ocorreu na espécie (Precedentes).(...)
III  -  Somente  a  decisão  aberrante,  manifestamente
contrária à prova produzida, é que comporta anulação.
Ordem denegada. (STJ. HC 146.519/RJ, Rel. Ministro
FELIX  FISCHER,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
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11/05/2010, DJe 31/05/2010)

No  mesmo  norte,  trago  à  baila  os  ensinamentos  do  saudoso

jurista Júlio Fabbrini Mirabete,  in Código de Processo Penal Interpretado, 11ª

edição, 2003, p. 1488, in verbis:

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. (grifei).

 Assim, somente a flagrante dissonância entre o veredicto e os

elementos de convicção colhidos durante a instrução autorizam a cassação do

julgamento efetuado pelo Júri Popular. Não é o caso dos autos, no qual, diante

do quadro delineado, optaram os jurados pela prevalência da tese acusatória

em detrimento da versão defensiva, carente de suporte apto a legitimá-la. 

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”),  tendo o Conselho de

Sentença,  sabido  bem  avaliar  a  prova  dos  autos  e  decidir  conforme  sua

consciência.

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.

2.2 Da pena

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal nº 0005391-96.2013.815.2002

Ultrapassada a análise dessa questão, passemos à  dosimetria

da pena.

a) Da pena-base

O Apelante, alega que a pena base, fora exacerbada, requerendo

a sua aplicação próximo ao mínimo legal. 

No entanto, sem razão.

A individualização das penas é um princípio assegurado no artigo

5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, representando, sobretudo, um direito

fundamental  do  indivíduo  e,  concomitantemente,  uma  garantia  humana

fundamental.

 

Trata-se, na verdade, de um direito subjetivo do acusado de obter,

na hipótese de uma sentença penal condenatória, a pena justa, imparcial, livre

de qualquer padronização, em decorrência natural e lógica dos processos de

cálculo da pena, evitando-se, assim, os abusos e arbítrios praticados nos pro-

cessos criminais de outrora.

Para melhor aferir a pretensão do ora apelante, transcrevo parte

da sentença (fls.505/507), no ponto atacado: 

A  culpabilidade merece  maior  reprovação,  extrapo-
lando aquela inerente ao crime, pois a vítima foi morta
com múltiplos disparos de arma de fogo (vide laudo
cadavérico) e o delito foi  praticado em local público,
expondo a perigo concreto pessoas que estavam no
local do fato (nesse sentido: O fato demonstra maior
reprovabilidade da conduta,  extrapolando a culpabili-
dade intrínseca ao tipo penal - trecho extraído: TJDFT,
Apelação  criminal  20090310002707,  julgado  em
30/04/2015). 
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O réu  apresenta  mais  de  uma condenação  criminal
com data de trânsito em julgado anterior ao do cometi-
mento do fato ilícito em análise e apenas uma dessas
servirá nesta fase da dosagem da pena.  No caso a
condenação criminal proferida nos autos do processo
número 24410-90.2010.815.2003, que tramitou peran-
te o juízo da 3ª Vara Distrital de Mangabeira na comar-
ca  de  João  Pessoa/PB,  com  pena  aplicada  em  05
anos e 04 meses de reclusão, cuja sentença transitou
em julgado em 14 de abril de 2012 (ff.476/479), carac-
teriza maus antecedentes.

A conduta social não é boa, pois a prova colhida nos
autos  informam que  o  réu  é  uma pessoa  perigosa.
Ademais o insurreto foi preso no Distrito Federal, pela
prática em tese de outros dois delitos. Tais fatos são
elementos prejudiciais (nesse sentido: JANSEN, Euler
Paulo  de Moura.  Manual  de sentença criminal (e-
book). 1ª ed.João Pessoa: edição do autor 2014).

A personalidade do increpado não há como ser anali-
sada,  visto  que  não  existem  elementos  suficientes
para tanto e por absoluta impossibilidade técnica para
realizar tal averiguação. Ademais tal circunstância judi-
cial, por evidente consagração ao direito penal do au-
tor, fere o pensamento penalístico atual que se ampa-
ra constitucionalmente no direito penal do fato.

O motivo serviu para qualificá-lo e não pode ser con-
siderado nesta fase para evitar  dupla valoração,  en-
quanto as circunstâncias foram inerentes ao tipo, não
devendo tais circunstâncias ser entendidas como des-
favoráveis ao indigitado.

A lesão ao bem jurídico tutelado foi  a única  conse-
quência do delito em análise e, por não transcender
ao resultado típico,  não pode ser considerada como
desfavorável ao indigitado, para não incorrer em dupla
valoração.

O comportamento da vítima em nada contribuiu, na
perpetração do delito(...)

Isto  posto,  considerando  as  circunstâncias  judiciais
acima analisadas, das quais a culpabilidade,  antece-
dentes, conduta social foram altamente desfavoráveis
ao acusado, fixo a pena em 19 (dezenove) anos de
reclusão.

Não  há  circunstâncias  atenuantes  para  aplicar  ao
caso.

Considerando que o Conselho de Sentença reconhe-
ceu que o réu praticou o crime mediante recurso que
dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido,
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agravo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão (art.
61, II, alínea “c”, do Código Penal).

Considerando que o réu foi condenado nos autos do
processo número 787-93.2011.8.15.0731, que tramitou
perante  o  Juízo  da  1ª  vara  da  Comarca  de
Cabedelo/PB, com pena aplicada em 06 (seis) anos e
06 (seis) meses de reclusão, cuja sentença transitou
em julgado em 11 de dezembro de 2012 (ff.476/479)
agravo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão (arti-
gos 61,I, 63 e 64, I, do Código Penal). 

(…)TORNO  A PENA DEFINITIVA para  o  acusado
SÉRGIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ em 28 (vinte e
oito) ANOS DE RECLUSÃO.”

Como visto acima, verifica-se que o magistrado a quo, na primeira

fase, após analisar as circunstâncias judiciais (CP, art. 59), considerou como

desfavoráveis ao apelante (culpabilidade, antecedentes e conduta social),  fi-

xando a pena base dentro dos limites legais, ou seja, em 19 (dezenove) anos

de reclusão, o que se apresenta proporcional e suficiente à reprovação do fato,

para alcançar os objetivos da sanção imposta. 

Assim, percebe-se, claramente, que cada vetor foi, devidamente,

fundamentado, visto que o magistrado justificou o conteúdo exposto em cada

uma das circunstâncias, com uma linguagem direta,  objetiva e contundente,

não havendo que se falar em exacerbação.

b) Das Agravantes previstas no art. 61, I (reincidência) e II (re-

curso que impossibilitou ou tornou impossível a defesa do ofendido) do

Código Penal.

O Apelante alega ainda, que as circunstâncias agravantes, previs-

tas no art. 61, I (reincidência) e II (recurso que impossibilitou ou tornou impossí-

vel a defesa do ofendido) do CP, fora fixada de forma exacerbada, pugnando,

pela redução.

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal nº 0005391-96.2013.815.2002

No entanto, entendo merecer razão, nesse ponto.

É que, conforme acima transcrito, verifica-se que, de fato, o Ma-

gistrado exacerbou quando da fixação das referidas agravantes, já que agra-

vou a pena em 04 (quatro) anos de reclusão pela circunstância do art. 61, II,

alínea “c”, do Código Penal e em 05 (cinco) anos de reclusão pela reincidência

artigo 61,I, do CP). 

Dessa forma, passo a nova dosimetria.

Em segunda fase, considerando a agravante (art. 61, II, alínea “c”,

do CP), reconhecida pelo Conselho de Sentença por ter o réu praticado o crime

mediante recurso que dificultou ou tornou impossível  a  defesa do ofendido,

agravo a pena em 02 (dois) anos de reclusão. 

Considerando ainda,  a  agravante da reincidência  (art.  61,  I  do

CP), agravo a pena em 02 (dois) anos de reclusão.

Não havendo causas de aumento e diminuição a considerar, torno

a reprimenda definitiva em 23 (vinte e três) anos de reclusão.

No mais, mantenho o que consta da sentença atacada.

3. Do apelo em liberdade.

Por fim, requer o Apelante a revogação da prisão preventiva, para

que possa aguardar o julgamento do apelo em liberdade, por inexistir elemen-

tos concretos aptos a ensejar a incidência do art. 312 do CPP. 
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Todavia, melhor sorte não lhe assiste,  visto que dito pedido se

apresenta inócuo, ou seja, prejudicado, pois o presente feito já está em fase de

julgamento.

Ora,  o  pleito  de  revogação  do  decreto  preventivo,  para  que  o

apelante possa apelar em liberdade, o qual fora formulado dentro das razões

do recurso, é sem sentido, uma vez que somente será analisado quando do

julgamento da apelação. 

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES - DIREITO DE AGUARDAR O
JULGAMENTO  DO  RECURSO  EM  LIBERDADE  -
PLEITO  PREJUDICADO  -  ABSOLVIÇÃO  OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE
ENTORPECENTES - DESCABIMENTO - PENA-BASE
REDUZIDA PARA O  MÍNIMO  LEGAL -DECOTE DA
PENA  DE  MULTA  -  INVIABILIDADE.  Resta
prejudicado o pleito de recorrer em liberdade, na
medida que o apelo já esta sendo decidido neste
exato  momento.  (TJMG -  Apelação  Criminal
1.0637.15.006024-1/001,  Relator(a):  Des.(a)  Sálvio
Chaves  ,  7ª  CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em
13/10/2016, publicação da súmula em 21/10/2016) 

Por  outro  lado,  acrescenta-se  outra  situação  de  prejudicialidade,

pois, na atual fase de julgamento recursal, em que ocorre o exaurimento da

instância ordinária, o Juízo de segundo grau pode ordenar, a expedição e/ou

manutenção de mandado de prisão do réu, independentemente do trânsito em

julgado da condenação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário,

conforme recente  decisão do Colendo Supremo Tribunal  Federal  no  HC n°

126.292/SP, julgado em 17.2.2016: 

Ementa:  CONSTITUCIONAL.  HABEAS  CORPUS.
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). SENTENÇA PENAL

Desembargador João Benedito da Silva
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CONDENATÓRIA  CONFIRMADA  POR  TRIBUNAL
DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA.  POSSIBILIDADE.  1. A  execução
provisória  de  acórdão  penal  condenatório
proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a
recurso  especial  ou  extraordinário,  não
compromete  o  princípio  constitucional  da
presunção  de  inocência  afirmado  pelo  artigo  5º,
inciso  LVII  da  Constituição  Federal.  2.  Habeas
corpus  denegado.  (HC  126292,  Relator(a):  Min.
TEORI  ZAVASCKI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
17/02/2016,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-100
DIVULG 16-05-2016 PUBLIC 17-05-2016). 

Dessa forma, resta prejudicado o pedido.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade processual e no mérito,

DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, para reduzir a pena do Apelante,

em  23  (vinte  e  três)  anos  de  reclusão,  tornando-a  definitiva.

Consequentemente, julgo prejudicado o pedido de apelar em liberdade.

Oficie-se.

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 o Excelentíssimo Senhor Álvaro Cristino Pinto

Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Desembargador João Benedito da Silva
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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, 24 de agosto de 2017.

             Des. João Benedito da Silva
                            RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


