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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

 
A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0000095-64.1999.815.0101 – Comarca de 
Brejo do Cruz

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Representante do Ministério Público 
APELADO : Antônio Sabino da Silva Filho, vulgo “Totonho”
DEFENSOR : Carlos Roberto Barbosa

  

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. Arts. 121, § 2°, 
incisos I, III e IV c/c 29 todos do CP. Absolvição. 
Negativa de autoria acatada pelo Conselho de 
Sentença. Inconformismo ministerial. Cassação. 
Possibilidade. Acolhimento de tese dissonante do 
contexto probatório. Versão isolada nos autos. 
Decisão manifestamente contrária à prova dos 
autos. Anulação do julgamento que se impõe. 
Provimento do recurso. 

− As decisões do Conselho de Sentença não se 
revestem de intangibilidade jurídico-processual, 
podendo ser revistas pela instância superior 
quando em evidente conflito com as provas do 
caderno processual sem que ocorra violação ao 
princípio da soberania do júri. 
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− É manifestamente contrária às provas dos 
autos a decisão dos jurados que, dissociando-se 
completamente do conjunto probatório, acolhe tese 
sustentada exclusivamente pela defesa. Recurso 
provido para determinar novo julgamento. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados. 

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e DAR 
PROVIMENTO AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante a Comarca de Brejo do Cruz, Antônio Sabino 
da Silva Filho,  vulgo “Totonho” (1), Avany da Silva Maia, conhecido 
por “Vovô” (2),  Kerginaldo da Silva Maia, epíteto “Poroca” (3), Wilton 
Suassuna da Silva, apelidado por ”Ita Suassuna”  (4),  Sebastião Cezario 
Maia Filho, popularmente chamado de “Aroldo” (5) e Anaildes da Silva 
Maia, de codinome “Naidinha”  (6), foram denunciados nas iras dos arts. 
121, § 2°, incisos I, III e IV c/c 29 todos do CP, pelos seguintes fatos 
narrados na inicial acusatória (fls. 02/05):

“... Consta do incluso inquérito Policial que, no dia 
07/07/1999, por volta das 02:00 horas, no sítio tapera, 
neste Município, os cinco primeiros indiciados, a mando 
da 6ª indiciada, efetuaram vários disparos de arma de 
fogo contra a pessoa da vítima Vicente Araújo Ribeiro 
da Silva, conhecido por “Zome”, provocando os 
ferimentos descritos no exame cadavérico de fls. 
08/08v., que foram causa de morte da vítima.
Narra a peça investigatória que, o irmão da vítima 
conhecido por “Noinha”, havia assassinado um irmão 
dos indiciados “Vovô”  e “Poroca”, sobrinhos dos 
indiciados “Ita Suassuna”  e “Totonho”, conhecido por 
“Pedro Maia”, este filho da indiciada “Naidinha”, fato 
ocorrido na cidade de Catolé do Rocha(PB).
Noticia o inquérito policial que, no dia do sepultamento 
de Pedro Maia, sua mãe “Naidinha”  prometeu 
vingança, contatando, em seguida, com seus filhos 
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“Vovô” e “Poroca”, que se encontravam fora da Cidade, 
foragidos da Justiça, que atenderam ao chamamento 
da mãe, acompanhados do tio “Ita Suassuna”, em um 
veículo identificado como sendo de propriedade de 
Sebastião Cesário Maia Filho, conhecido por “Aroldo”, 
e, ainda, um quarto elemento que dirigia o veículo, 
supostamente o proprietário do mesmo, o indiciado 
“Aroldo”, primo dos indiciados “Vovô” e “Poroca”.
Infere-se do inquérito policial que, ao chegarem na 
cidade de Catolé do Rocha(PB), na noite do dia 06 de 
junho do corrente mês e ano, os quatro indiciados, 
acima citados, juntaram-se ao indiciado “Totonho”, 
este tio e Pedro Maia, e foram até a casa do pai da 
vítima, onde os indiciados “Totonho”, “Ita Suassuna”, 
“Vovô”, e “Poroca”, efetuaram vários disparos contra a 
casa do pai da vítima, chegando a matar uma pessoa e 
ferir gravemente dois parentes da vítima, enquanto o 
quinto indiciado “Aroldo” permaneceu no veículo dando 
cobertura aos demais indiciados, que agiam como 
forma de vingança pela morte de Pedro Maia.
Consta, ainda, que não satisfeitos com a chacina na 
casa da família de “Noinha”, os cinco primeiros 
indiciados dirigiram-se ao sítio Tapera, deste Município 
de Brejo do Cruz(PB), onde residia a vítima “Zome”, 
irmão de “Noinha”, e abordaram a testemunha João 
Bosco Linhares da Cunha, para que o mesmo 
mostrasse a casa do vaqueiro da Fazenda do Dr. 
Romero Suassuna, local onde residia a vítima e, após 
acordarem o vaqueiro da Fazenda, o Senhor Máximo 
Alves Batista Neto, que sobre a mira de armas de 
grosso calibre, conduziu os indiciados para a casa da 
vítima “Zome”, ocasião em que os indiciados se 
fazendo passar por policiais chamaram a vítima, tendo 
esta reconhecido a voz do vaqueiro da fazenda e abriu 
a porta da sua casa.
Emerge do inquérito policial, que os cinco primeiros 
indiciados conduziram a vítima até o veículo que 
estava estacionado em frente a casa do Senhor 
Máximo e a conduziram do local, em seguida, foram 
ouvidas disparos de armas de fogo, sendo a vítima 
encontrado morta, no dia seguinte, nas margens da 
rodovia que liga Belém a Brejo do Cruz, nas 
proximidades do sítio São Pedro, com várias 
perfurações de balas, hematomas pelo corpo, além, de 
sinais de espancamento como fratura de membros 
superiores, e afundamento de crânio. (…)”

Denúncia recebida no dia 05 de novembro de 1999 (fl. 
02).
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Desmembramento do feito, em relação aos acusados 
Avany da Silva Maia, Kerginaldo da Silva Maia e Wilton Suassuna da Silva 
nos termos do art. 366 do CPP (fl. 147).

 
Ultimada a fase do judicium acusationis, os acusados 

Anaildes da Silva Maia, Sebastião Cezário Maia e Antônio Sabino da Silva 
Filho, restaram pronunciados como incursos nas sanções dos arts. 121, 
§2º, incisos I, III e IV, c/c 29 todos do Código Penal (fls. 471/477, vol. 
III).

Em seguida, apenas o pronunciado Antônio Sabino da 
Silva Filho, vulgo “Totonho”, foi submetido ao julgamento do Sinédrio 
Popular, tendo os jurados, por maioria, respondido positivamente o 
terceiro quesito relativo à absolvição   (fl. 825, vol. IV), ocasião em que o 
magistrado, à vista do resultado, prolatou a sentença absolutória (fls. 
828/829, vol. IV)

  
Recurso de apelação interposto pelo Parquet estadual 

em plenário  (fl. 832, vol. IV). Em suas razões, escoradas às fls. 836/840, 
vol. IV, alegou que a decisão dos juízes leigos afrontou, de forma 
manifesta, o acervo probatório existente no caderno processual, 
pleiteando, por isso, novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 

 
Em suas contrarrazões, ofertadas às fls. 843/845, vol. 

IV, a defesa do apelado pugnou pela manutenção da decisão do Conselho 
de Sentença.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de 
Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador Francisco Sagres Macedo 
Vieira, opinou pelo provimento do apelo (fls. 884/893, vol. IV). 

É o relatório. 

VOTO: Exmo. Sr. Des. ARNÓBIO ALVES 
TEODÓSIO (Relator).

Prima facie, os requisitos essenciais de admissibilidade 
do recurso encontram-se devidamente preenchidos.

Cuida-se de recurso interposto pelo Parquet, com 
fulcro no art. 593, inc. III, alínea “d” , do CPP, sob a tese de que a decisão 
prolatada pelo Colégio Popular de Veredictos da Comarca de Brejo do Cruz 
foi manifestamente contrária ao arcabouço probatório.
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Sobre o tema, é do escólio do eminente doutrinador 
Júlio Fabbrini Mirabete que, ao tecer comentários sobre o 
supramencionado diploma legal, afirma:

"A 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 se viola, 
assim, a regra constitucional da soberania dos 
veredictos. 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.     Isso   
não     significa,     evidentemente,     que     a     simples   
versão     dada     pelo     acusado     impeça     que     se     dê   
provimento     ao     apelo     da     acusação.     Não   
encontrando     ela     apoio     na     prova     mais     qualificada   
dos     autos     é     de     se     prover     o     recurso     para     submeter   
o     réu     a     novo     Júri.  "   (In Código de Processo Penal 
Interpretado. 9.ª ed. São Paulo:Atlas, 2002, págs. 
1480/1481.) Grifo meu.

A única versão apresentada pela defesa, que é a de 
negativa de autoria não encontra respaldo nos elementos de prova 
encartados aos autos.

Consta nos autos que no dia 07 de julho de 1999, por 
volta das 02h00min, o apelante Antônio Sabino da Silva, conhecido por 
“Totonho”, na companhia de quatro indivíduos (Avany da Silva Maia, 
Kerginaldo da Silva Maia, Wilton Suassuna da Silva e Sebastião Cezario 
Maia Filho), a mando da pessoa Anaildes da Silva Maia, vulgo “Naidinha”, 
se dirigiram até o sítio Tapera, município de Brejo do Cruz, e lá 
espancaram, bem como efetuaram vários disparos de arma de fogo na 
vítima Vicente Araújo Ribeiro da Silva, apelidado por “Zome”, causando-
lhe a morte conforme consta no exame cadavérico de fls. 13/13v.

Tudo isto começou em virtude de “Noinha”, irmão da 
vítima Vicente Araújo, haver assassinado o filho de “Naidinha”  (Pedro 
Maia) e esta, inconformada com a morte dele, teria jurado no velório que 
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iria matar toda a família do algoz de seu rebento, vingança esta 
devidamente efetivada, quando seu irmão/apelante e demais denunciados 
na inicial acusatória, deixaram um bilhete sobre o cadáver com os 
seguintes dizeres: “de uma vocês vai ter setesa não vai sobra niguem que 
nós estamo comecado qui quise toma as dore qui tome”  (Sic, fl. 19).

Depreende-se ainda no caderno processual que a 
sanha assassina começou no dia 06 de julho de 1999 quando o apelante e 
os quatro denunciados apelidados por  “Vovô”, “Poroca”, “Ita Suassuna” e 
“Aroldo”  foram primeiramente na casa do pai de “Zome”  e “Noinha” 
(Francisco Ribeiro da Silva, vulgo “Chico Carão”), no Município de Catolé 
do Rocha, e lá iniciaram a sessão de disparos de armas de fogo tendo-os 
conseguido atingir, fatalmente, a prima deles de nome “Célia”, grávida, e 
ferir, gravemente, a mãe, Rita Araújo da Silva e o irmão, deficiente físico, 
Francisco Ribeiro. 

Em sucessivo, não saciados com a desforra, foram, na 
madrugada do dia 07 de julho de 1999, à cidade de Brejo do Cruz, mais 
precisamente no sítio Tapera, e abordaram João Bosco Linhares da Cunha 
e Máximo Alves da Silva Neto (vaqueiro), obrigando-os, sob a mira de 
revólveres, a conduzi-los até a casa onde residia Vicente Araújo Ribeiro da 
Silva, vulgo “Zome”. Chegando no referido local, os acusados fingiram ser 
policiais chamando a vítima, a qual abriu a porta de sua casa e, em 
seguida, foi levada à força pelos carrascos até o cenário da morte 
conforme se vê nas fotos de fls. 38/41. 

Pois bem, feito esse breve relato dos fatos e 
perlustrando detidamente os fólios, percebe-se que razão assiste ao 
recorrente, vez que a decisão dos Juízes Leigos não está em plena sintonia 
com o contexto probatório,  principalmente no que diz respeito aos 
depoimentos, em juízo,  das testemunhas Máximo Alves Batista Neto, 
Silvio Suassuna Filho e Francisco Ribeiro da Silva indicando que há relatos 
na comunidade apontando o apelado Antônio Sabino da Silva Filho como 
copartícipe do assassinato do imolado Vicente Araújo Ribeiro da Silva, 
senão vejamos:

“Que se encontrava dormindo em sua casa no dia e 
hora do fato narrado na denuncia, residencia esta 
situada no sitio Tapera de propriedade do Dr. Romero 
Suassuna; que foi abordado por três elementos, que 
chegaram num veículo (…) que desses eles elementos 
(o que abordou o depoente) encontrava-se encapuzado 
e apontou uma arma para ele depoente; (…) que o 
indivíduo que abordou ele depoente perguntou-lhe se 
sabia onde ficava a casa da vítima; que o depoente 
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respondeu afirmativamente, tendo sido coagido pelos 
elementos a mostrar a residencia da vitima; (..0 que 
soube no dia seguinte, que a vitima havia sido 
encontrada morta na beira da pista que liga Brejo a 
Belem do B. Do Cruz; que ouviu falar que a vitima foi 
encontrada com vários tiros em seu corpo;  que ouviu 
falar, por comentarios da população que 
participaram do referido crime os 04 primeiros 
denunciados; que também ouviu falar o fato em 
questão fora praticado por vingança;  (…) que 
ouviu falar, que o próprio delegado da época 
deste municipio de Brejo, (…) que na noite 
anterior a madrugada deste fato, houve uma 
chacina da família da vitima Zome, onde saiu 
uma pessoa morta e uma outra ferida; (…) que 
as vitimas das primeiras chacinas que sairam 
vivas, reconheceram as pessoas dos 04 primeiros 
denunciados da chacina praticada em Catolé do 
Rocha (...)” Testemunha da denúncia Máximo 
Alves Batista Neto,  fls. 171/171v. Destaquei.

“...que a vitima residia na propriedade do depoente; 
(…) que o gerente da fazenda do depoente, o Senhor 
Máximo Alves, reconheceu que o senhor João Bosco 
estava agarrado sob a mira de arma de fogo portadas 
pelos outros elementos; que os elementos armados 
exigiram que o Senhor Máximo fosse mostrar a casa da 
vítima Zome; (…) que ao chegarem na casa da vítima 
Zome, esta foi abordada pelo Senhor Máximo, dizendo 
que a policia estaria a procura dela vítima; que ao sair 
de casa a vítima Zome foi conduzida pelos elementos 
que se encontravam armados, enquanto o senhor 
Máximo e o Senhor João Bosco foram liberados; que a 
vítima Zome foi conduzida a uma estrada vicinal que dá 
acesso ao asfalto; que próximo aquele local existia um 
carro de cor clara, da marca chevette, carro este que 
transportava os elementos até então não identificados; 
que posteriormente o depoente tomou conhecimento 
que este carro pertencia ao primo dos acusados Vovô e 
Poroca, conhecido por Haroldo; que na mesma 
madrugada a esposa da vítima escutou vários tiros; na 
manhã seguinte o corpo da vitima foi encontrado na 
estrada que liga a cidade de Belém a Brejo do Cruz; 
que o corpo da vítima apresentava sinais evidentes de 
espancamento e tortura; no entanto pela descrição 
feita pelo gerente da fazenda o depoente conclui que 
Vovô, Poroca e Ita Suassuna foram os autores do 
hediondo delito; que Haroldo permanecia no carro; que 
a a víuva da vítima chegou a reconhecer a voz do 
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acusado “Vovô”; que o depoente ouviu comentários 
aqui em Catolé do Rocha que o acusado Totonho 
também teria participado da empreitada 
criminosa, ou seja, que os cinco primeiros 
acusados foram os autores da chacina ocorrida na 
mesma noite aqui e Catolé do Rocha, bem como 
foram  os autores da morte da vítima Zome; (…) 
que o depoente ouviu comentários que o motivo 
do crime foi porque Pedro Maia, filho da acusada 
Anaildes, mãe de Vovô e Poroca, teria sido 
assassinado pelo irmão de Zome, e por esta razão 
os familiares de Pedro Maia resolveram vingar 
sua morte (...)” Testemunha da denúncia, Silvio 
Suassuna Filho, fls. 194/195. Negritei.

“... o depoente é pai da vitima (…) existem comentários 
que quem matou a vítima foram os cinco primeiros 
denunciados, a mando da acusada Naidinha (...)” 
Testemunha da denúncia Francisco Ribeiro da 
Silva, fl. 196.

Conflui para o mesmo fato o testemunho de Rita 
Araújo da Silva quando afirma a existência de uma antiga animosidade 
entre seus filhos “Noinha” e “Zome”, com o apelante e sua família, confira-
se:

“...  ouviu comentários que os autores do delitos são os 
acusados; que tem conhecimento que o acusado Ita 
Suassuna tinha raiva de Zome porque Zome teria 
tomado sua arma e entregado a Dr. Romero e por sua 
vez entregou a polícia; que tem conhecimento que o 
acusado Totonho certa vez tentou matar Noinha, irmão 
da vítima Zome; que Noinha apesar de ferido conseguiu 
escapar da morte após alguns intervenções cirúrgicas; 
que Totonho vivia propalando que Noinha tinha 
escapado, mas ele Totonho na próxima vez iria 
mata-lo; que o motivo da morte de Zome foi por 
conta de vingança, pois o irmão de Zome teria 
sofrido um atentado praticado por Pedro Maia, 
filho da acusada Naidinha e irmão de  Vovô e 
Poroca, e no revide Noinha conseguiu matar 
Pedro Maia; que tem conhecimento que a acusada 
nadinha dizia a todo mundo que seu filho Pedro Maia 
tinha sido assassinado por Noinha, irmão de Zome, mas 
Naidinha iria mandar matar todos os parentes do 
assassino de seu filho; que horas antes do fato 
narrado na denúncia os quatro primeiros 
acusados mataram uma sobrinha do esposo da 
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depoente e ainda deram um tiro nela depoente e 
depois seguiram para o sítio Tapera onde 
assassinaram seu filho Zome; (...)”  (Testemunha 
da denúncia Rita Araújo da Silva, fl. 197) Negritei.

E também, convém trazer à colação, o testemunho de 
Manoel de Araújo Ribeiro, irmão da vítima  (fls. 417/420, vol. III):

“...Totonho tentou assassinar Noinha, efetuando um 
disparo no mesmo, quando este passava nas 
imediações do Colégio do Distrito de Picos; que Noinha 
recuperou-se dos ferimentos, mas não se livrou dos 
planos do seu algoz Antônio Sabino; que já no ano de 
1999, Antônio Sabino escalou seu sobrinho de nome 
Pedro Maia para assassinar Noinha; que se fazendo 
passar por amigo de Noinha. (…) Pedro maia 
convenceu o mesmo para acompanha-lo até a cadeia 
desta cidade, onde ocorri uma rebelião de presos; que 
embora relutante, Noinha terminou aceitando o convite 
de Pedro Maia; que aquela ocasião, aproveitando-se de 
um descuido de Noinha, Pedro Maia desferiu um golpe 
de faca peixeira no altura do pescoço de Noinha, cujo 
golpe foi efetuado por trás; que mesmo ferido, Noinha 
sacou a arma que portava  e então efetuou vários 
disparos assassinado Pedro Maia; que Noinha também 
faleceu na cidade de Campina Grande em razão do 
golpe sofrido; que no enterro de Pedro Maia a 6ª 
denunciada jurou vingança, dizendo que queria matar 
não apenas um, mas todos os integrantes das família 
de Noinha; que cerca de oito dias após o sepultamento 
de Pedro Maia o declarante estava em casa com sua 
família quando no período da noite a residência foi 
invadida pelos denunciados Antônio Sabino, Avani 
Maia, Kerginaldo Maia e Wilton Suassuna que 
fortemente armados adentraram na residência e 
passaram a dispara contra todos que ali estavam, 
fazendo uma verdadeira chacina na família do 
declarante; que como resultado disso, os referidos 
elementos assassinaram uma prima do depoente de 
nome CELIA que estava grávida, ferindo gravemente a 
sua genitora Rita de Araújo da Silva e Francisco Ribeiro 
Filho, este irmão do depoente, o qual sofre de 
problemas mentais; que naquela noite, por volta das 
22:30 horas, foram efetuados treze disparos ao todo na 
casa do declarante; que o depoente estava em casa 
mas por sorte não foi alvejado; (…) que a vítima desse 
processo Vicente Araújo Ribeiro morava no sítio 
Tapera, Município de Belém do Brejo do Cruz, numa 
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propriedade pertencente a Romero Suassuna; que 
naquela mesma noite os denunciados já 
referidos, não satisfeitos com a chacina praticada 
na casa do pai do declarante, saíram a procura de 
Zome com o objeto de saciar a sede de vingança; 
(…) que antes do primeiro entrvero entre Noinha 
e Totonho, as famílias eram amigas e nessa 
condição o declarante costumava frequentar a 
casa de Anaildes; (...)” Negritei.

Portanto, das descrições pormenorizadas dos trechos 
acima, verifico a existência de discrepância entre o lastro fático probatório 
contido nos autos e a decisão dos Juízes Leigos.

Diante de tais considerações, tenho que a decisão 
proferida pelo Corpo de Jurados é manifestamente contrária às provas dos 
autos, impondo-se a anulação do julgamento, a fim de submeter o 
apelado a novo julgamento, posto que a tese de negativa de autoria 
encontra-se divorciada do contexto probatório.

Pelo vinco desses fundamentos, e em consonância com 
o parecer da douta Procuradoria de Justiça, DOU PROVIMENTO AO 
RECURSO MINISTERIAL para cassar a decisão em comento e 
determinar que o apelado seja submetido a novo julgamento pelo 
Tribunal do Júri.

É como voto.
  
Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara 
Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, João Benedito 
da Silva, revisor, e Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor 
Doutor Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões "Des. Manoel Taigy de Queiroz 
Mello Filho" da Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em 
João Pessoa, 09 de setembro de 2014.
     

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


