
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004186-41.2014.815.0371 – 1ª Vara da Comarca de
Sousa
RELATOR: Tércio Chaves de Moura – Juiz Convocado para substituir o Exmo. Sr.
Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos.
APELANTE: Higor Ally Soares Santana
ADVOGADO: José Silva Formiga
APELADO: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO  TRIPLAMENTE
QUALIFICADO. JÚRI. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO
CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ESCOLHA PELO
CORPO  DE  SENTENÇA  DE  UMA  ENTRE  AS  DUAS
TESES  APRESENTADAS.  PROVA CONSIDERÁVEL DA
AUTORIA  DELITIVA.  REJEIÇÃO.  SOBERANIA  DOS
VEREDITOS. DESPROVIMENTO DO APELO.

- A narrativa acusatória questionada encontrou, na prova trazida
aos  autos,  evidências  que  a  tornam,  no  mínimo,  plausível.
Noutras  palavras:  o  fato  delituoso  imputado  ao  réu  não  está
desprendido da prova produzida na instrução, como exige a lei
processual penal para o acolhimento do recurso.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS ESTES AUTOS.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos
termos do voto do relator e em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

O  Ministério Público estadual ajuizou ação penal em face de
Higor  Ally  Soares  Santana,  imputando-lhe  o  crime  de  homicídio  qualificado  de
Chrisoghonio  Marques  de  Oliveira,  em  concurso  com  o  menor  J.  H.  de  L.  L.,
mediante emprego de arma de fogo e sem possibilitar qualquer defesa, fato ocorrido no
dia 14 de setembro de 2014, por volta das 16:30 horas, na Rua das Castanholas, na
cidade Sousa - PB.

Segundo a denúncia, o acusado teria cometido o crime em razão
de um desentendimento entre a vítima e um irmão do acusado. Assim, utilizando-se de
uma arma de fogo que portava ilegalmente, o denunciado disparou várias vezes contra o



ofendido, que não suportou os ferimentos e faleceu.

Após o processamento regular do feito e instaurada a sessão de
julgamento do júri, o juízo de piso, MM. Juiz José Normando Fernandes, após ouvir
as testemunhas, acompanhar os debates orais e tomar os votos dos jurados, condenou o
acusado, Higor Ally Soares Santana, à pena total de 16 (dezesseis) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa (fls. 80/182), pelo crime previsto no art. 121, §2º, II e IV do CP,
em concurso material com o crime do art. 14, da Lei n. 10.826/2003, decisão esta
impugnada na presente apelação criminal interposta às fls. 189/190 dos autos.

Em suas razões (fls. 189/190), a defesa afirma, em suma, que a
decisão do Conselho de Sentença contrariou frontalmente a prova dos autos, já neles
constam provas cabais de que o autor do crime foi o menor J. H. de L. L., o qual, às fls.
03 dos autos, confessou o crime. Assim,  requer seja o apelante submetido a novo
julgamento.

O  Ministério  Público  ofereceu  contrarrazões  (fls.  191/195),
pugnando pelo desprovimento do apelo.

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da  lavra  do  ilustre
Procurador de Justiça, Francisco Sagres Macedo Vieira, de igual forma, posicionou-se
pelo  desprovimento  do  recurso  por  considerar  que  a  decisão  dos  jurados  não  se
apresenta  dissociada  integralmente  da  prova  dos  autos,  vez  que  o  réu  efetuou  os
disparos de arma de fogo, sem dar chances de defesa à vítima, devendo-se respeitar a
soberania do veredito proferido (fls. 206/215).

O  acusado  encontra-se  preso  e  teve  negado  o  direito  de
apelar em liberdade.

É o relatório.

Voto.

Em  respeito  ao  princípio  constitucional  da  soberania  dos
veredictos do tribunal do júri, os recursos interpostos contra suas decisões têm efeito
devolutivo  absolutamente  estreito,  nos  exatos  termos do art.  593,  III  do  Código de
Processo Penal. 

A jurisprudência  dos  Tribunais  Superiores  sufraga  a  tese,  de
modo que,  havendo duas versões plausíveis para o fato delituoso,  o acolhimento de
qualquer delas pelo conselho de sentença não poderá sofrer qualquer tipo de censura
pelo  juízo  ad  quem,  no  eventual  julgamento  da  apelação.  Nesse  sentido,  destaco,
ilustrativamente, os inúmeros precedentes que delineiam a consistência dessa orientação
jurisprudencial, verbis:

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE
REVISÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  TRIBUNAL DO
JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COERENTE COM A
PROVA  COLHIDA  NOS  AUTOS.  SOBERANIA  DOS  VEREDICTOS.
DESCONSTITUIÇÃO  DO  DECRETO  CONDENATÓRIO.
RECONHECIMENTO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A versão acolhida pelo Conselho de Sentença mostrou-se coerente com o
conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, não



havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
situação que autorizaria a cassação do veredicto popular.
2. Tendo o Júri optado, entre as teses existentes, pela que fora sustentada
pela acusação, e não sendo ela aberrante, não é possível afastá-la, sob
pena de ferimento à soberania dos veredictos. Precedentes.
3. A desconstituição do decreto condenatório, bem como o reconhecimento
de  nulidade  do  julgamento,  demandariam,  necessariamente,  o  amplo
revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em habeas corpus.
4. Ordem não conhecida.
(STJ, HC 323944 / RJ, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Dje
16/02/2017). Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM  RECURSO  ESPECIAL.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO.  DECISÃO  CONTRÁRIA ÁS  PROVAS  DOS  AUTOS.
NÃO OCORRÊNCIA. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES CONSTANTES
DOS  AUTOS.  POSSIBILIDADE.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
SOBERANIA  DOS  VEREDITOS.  REVERSÃO  DO  JULGADO  PELO
TRIBUNAL  DE  ORIGEM.  REEXAME.  SÚMULA  7/STJ.  AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação
lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos
jurados  manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos)  pressupõe,  em
homenagem à soberania dos veredictos,  decisão dissociada das provas
amealhadas  no  curso  do  processo.  Optando  os  jurados  por uma  das
versões factíveis apresentadas em plenário,  impõe-se a manutenção do
quanto  assentado  pelo  Conselho  de  Sentença  (HC  232.885/ES,  Rel.
Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA TURMA,  julgado  em
19/05/2015, DJe 28/05/2015).
2. A reversão das premissas assentadas pelo acórdão demandaria a incursão
aprofundada  no  conteúdo  fático-probatório  dos  autos,  o  que  se  mostra
incabível na via recursal, a teor da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ,  AgRg  no  AREsp  523897  /  PR.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  DJE
19/12/2016).Grifei

Essa é justamente a hipótese dos autos:

De acordo com a inicial acusatória,  no dia 14 de setembro de
2014, por volta das 16:30 horas, na Rua das Castanholas, na cidade Sousa - PB , o
apelante, em concurso com o menor J. H. de L. L., mediante vários disparos de arma de
fogo e sem possibilitar qualquer defesa, ceifou a vida de  Chrisoghonio Marques de
Oliveira.

De acordo com a exordial a motivação do crime seria em razão
de um desentendimento entre a vítima e um irmão do acusado.

A materialidade do crime está sobejamente comprovada pelo
auto de prisão em flagrante de fls. 06 e ss., Auto de Apresentação e Apreensão (fls.
15), Laudo de Exame de Eficiência de Disparos em Arma de Fogo (fls. 52/55) e
Laudo de Exame Cadavérico de fls. 74/80. 

Quanto à autoria, esta discutida por meio do presente recurso,
tenho que  a  narrativa  acusatória  questionada encontrou,  na  prova  trazida  aos  autos,
evidências que a tornam, no mínimo, plausível.

Noutras palavras:  o fato delituoso imputado ao réu não está
desprendido da prova produzida na instrução, como exige a lei processual penal para



o acolhimento do recurso.

Veja-se,  a  propósito,  trechos dos depoimentos  prestados pelas
testemunhas, em plenário (mídia de fls. 177): 

Fernando Luiz Vidal, policial militar, testemunha arrolada pelo
Ministério Público, disse:

“(...)  que,  na  data  citada,  foram  acionados  por  uma  suposta  tentativa  de
homicídio;  que, chegando ao local,  constataram que o rapaz já estava em
óbito;  que  saíram em diligência;  que,  quando  chegaram lá  na  Lagoa  dos
Patos,  depararam-se  com  eles  (os  réus),  os  quais  se  assustaram  e
empreenderam  fuga;  que,  na  perseguição,  eles  caíram  da  moto,  um  saiu
correndo e conseguiram pegar o Higor, com a arma; que conduziram os réus
para a delegacia; (…) que pegaram ou o Igor; que o menor foi pego depois;
que o Higor estava armado com um revólver 38 e tinha munição na arma
(…)”.

Genildo  Gomes  de  Andrade,  policial  militar,  testemunha
arrolada pelo Ministério Público, disse:

“(...)  que foram solicitados pelo COPOM e quando chegaram ao local  da
ocorrência,  (…)  encontraram  a  vítima  ao  solo;  (…)  que,  empreenderam
diligência e, na entrada da Lagoa dos Patos, depararam-se com dois cidadãos
de moto, no caso, o Higor e o Jardênio (...); que eles se assustaram; que os
perseguiram e conseguiram alcançá-los; (...) que quem estava armado era o
Higor,  com um revólver 38, o outro era menor;  que o maior confessou a
autoria do crime; que tinha munição deflagrada e intacta; que não se recorda
da quantidade; (…)”.

A despeito  das  alegações  do  réu  de  que  sequer  sabia  que  o
menor em sua companhia estaria armado, o fato é que duas testemunhas declararam em
plenário que, logo em seguida ao crime, durante o flagrante, a arma foi encontrada com
o ora apelante, o que pressupõe a autoria.

Dito isto, ao responder sim ao quesito 02  (dois), o Conselho de
Sentença  não  acolheu  a  tese  de  negativa  de  autoria,  tendo  optado  pela  versão
apresentada pelo Ministério Público.

Logo, vê-se que o conjunto probatório é factível e compatível
com a tese levantada pela Promotoria Pública, levando-se ainda em conta que a análise
probatória  não  exclui  as  provas  colhidas  no  inquérito  policial,  por  se  tratarem  de
indícios.

Saliente-se, por oportuno, que a valoração a ser dada à prova é
critério judicial. In casu, a prova foi valorada pelo conselho de sentença, soberano em
seus vereditos.

Dito isto, uma vez factível a tese acolhida pelo Tribunal do Júri,
não há que se falar em absolvição.

Isto  posto,  a  pretensão  recursal  deduzida  na  apelação
defensiva não merece prosperar, razão pela qual mantenho por inteiro a sentença
impugnada, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos do júri popular.



ANTE  O  EXPOSTO,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO.

Guia  de  execução  provisória  da  pena  expedida  às  fls.
197/199.

Oficie-se  ao  juízo  processante,  comunicando  o  teor  desta
decisão.

É O MEU VOTO.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz
Convocado,  com  jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos), relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e Marcos William
de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  Convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador).

Presente à sessão o  Excelentíssimo  Senhor  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, Procurador 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, 06 de março de 2018.

Tércio Chaves de Moura
 Juiz Convocado/RELATOR


